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Zápisnica 

z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kvakovce v roku 2013 

konaného dňa 04. októbra 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 – Danč Jozef, Magnus Zdenko , Humeník Viktor, Tutko Ján 

Neprítomní: poslanci OZ –Dupaľ Jaroslav 

Hlavný kontrolór – Ing. Vladimír Malý 

Občania obce Kvakovce -  v počte 5 

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. Otvorenie 

 2. Kontrola plnenia uznesení 

 3. Príprava návrhov:   a) VZN obce Kvakovce o verejných kultúrnych podujatiach  

               b) VZN obce Kvakovce o pravidlách času predaja v obchode a času 

    prevádzky  služieb na území obce Kvakovce 

          c) VZN obce Kvakovce  o organizovaní verejných,   

    telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických 

    podujatí na území obce Kvakovce 

 4. Riešenie  vzniknutej situácie ( havarijný stav vykurovacích kotlov  v budove OcÚ) 

 5. Záver 

 

 

III. časť – priebeh rokovania OZ 

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

obce  o 18,00 hod. 

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

je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ obce Kvakovce. 
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2. strana zápisnice z X. zasadnutia 
OZ obce Kvakovce 2013 (04.10.2013) 
 

 

Prítomní štyria poslanci OZ - v ďalšom slede oboznámil poslancov s navrhnutým 

programom rokovania  X . 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: 

        3 bod -  Návrh riešenia prevodu spoluvlastníckeho  podielu 9% na verejnom osvetlení RO-    

 DOMAŠA DOBRÁ z vlastníctva obce Kvakovce do vlastníctva VÚC- PSK. 

        4 bod-   Príprava návrhov: a) VZN obce Kvakovce o verejných kultúrnych podujatiach  

               b) VZN obce Kvakovce o pravidlách času predaja v obchode a času 

    prevádzky  služieb na území obce Kvakovce 

          c) VZN obce Kvakovce  o organizovaní verejných,   

    telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických 

    podujatí na území obce Kvakovce 
 

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

odhlasovali program rokovania X. 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 X. zasadnutia OZ Kvakovce, určil zástupca starostu 

poslancov Magnusa Zdenka a Humeníka Viktora 

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

ukončil.  

    

2 BOD- Kontrola plnenia uznesení  
Zástupca starostu-  

Poprosil by som pána Ing. Malého, hlavného kontrolóra aby sa k tomu to bodu vyjadril. Nech 

sa páči. 

Hlavný kontrolór Ing. Malý- 

Na minulom zasadnutí boli prijaté sedem uznesení, ku ktorým sa postupne vyjadrite. 

1. Uznesenie- 

 Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce rozhodlo o vyvodení zodpovednosti za vzniknutý stav 

nesplnenia povinnosti zo zmluvy o združení s PSK 

 – tam to trvá naďalej, pretože nie je to doriešené, bude to predmetom dnešného rokovania. 

2. Uznesenie- 

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. 

- poprosil by som pána Tutka aby sa k tomu vyjadril. 
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3. strana zápisnice z X. zasadnutia 
OZ obce Kvakovce 2013 (04.10.2013) 
 

Zástupca starostu-  

Predmetná problematika, ktorá sa týka uznesení prijaté na obecnom zastupiteľstve, týkajúce 

sa verejného osvetlenia na Rekreačnom stredisku Domaša- Dobrá  

a jeho majetkovoprávneho dovysporiadania je momentálne ešte v štádiu rozpracovanosti. 

Predmetné jednotlivé uznesenia budú splnené priebežne aj s tým, že je tam záverečná správa 

hlavného kontrolóra, ktorá je terminovaná až ku koncu desiateho mesiaca. Čiže veľmi 

podstatné, tak isto ako bude predkladaná a ostatné veci týkajúce sa dovysporiadania sú 

predmetom dnešného rokovania v bode, ktorý som navrhoval na doplnenie programu. 

 

Hlavný kontrolór Ing. Malý –  ďalšie uznesenie 

3.Uznesenie-  

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. 

Zástupca starostu- toto je tak isto ešte v štádiu riešenia  

 

Hlavný kontrolór Ing. Malý – ďalšie  uznesenie  

4. 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. 

- tu k tomu, ja som urobil v podstate finančný rozbor čo sa týka vynakladanie finančných 

prostriedkov, od faktúry ktorá bola prijatá 05/2009 do 08/2013 po ukončení toho ďalšieho 

bodu, ktorý je tu v uznesení navrhnem určité opatrenia, ktoré sa budú týkať zodpovednosti za 

jednotlivé obdobia 

Zástupca starostu- ďakujem 

Hlavný kontrolór Ing. Malý – ďalšie uznesenie 

5.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. 

- takže je to zatiaľ  priebežne, termín do konca mesiaca  

 

ďalšie uznesenie 

6.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€ 

- toto bolo zrealizované bez nejakých týchto problémov. 
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4. strana zápisnice z X. zasadnutia 
OZ obce Kvakovce 2013 (04.10.2013) 
 

 posledné uznesenie 

 7.Uznesenie - 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky v počte 

20 dní na základe žiadosti bývalého starostu Jána Ondovčáka. 

 

Zástupca starostu- Ďakujem. Páni poslanci má niekto niečo k prednesenej problematike? 

Pokiaľ nemá nikto nič pokračujeme.  

 Občan Miroslav Tutko rušil priebeh rokovania obecného zastupiteľstva, vyjadroval sa 

nezrozumiteľne a nejasne.  

Zástupca starostu poprosil a upozornil občana Miroslava Tutka aby nerušil priebeh rokovania. 

3. BOD- Návrh riešenia prevodu spoluvlastníckeho  podielu 9% na verejnom 

osvetlení RO- DOMAŠA DOBRÁ z vlastníctva obce Kvakovce do vlastníctva 

VÚC- PSK. 

Zástupca starostu- Páni poslanci tento bod nadväzujem vlastne už na riešenie vzniknutej 

situácie s tým, že aj v rámci toho uznesenia kde bola uložená, vlastne povinnosť pripraviť 

zmluvu o majetkovom vysporiadaní predmetnej stavby. Podľa jestvujúcich podkladov 

a dokladov, ktoré existujú, včítane technických, najrozumnejšie v danom stave, vychádza 

dohodnúť sa s druhou stranou VÚC- PSK o prevode podielov na jednu alebo druhú stranu, 

aby tam bol jeden vlastník, aby tam dvaja vlastníci neboli. Samozrejme logicky s toho 

vychádza rozumnejšia alternatíva, keďže majetok je rozdelený v podiele 91 a 9 - 91%  VÚC 

a 9% obec. Aby na spoločnom rokovaní bolo navrhnuté druhej strane teda VÚC- PSK aby 9% 

podiel obec previedla do jej vlastníctva. Samozrejme sú tam potrebné dve strany, nevieme aká 

reakcia bude z druhej strany, podľa nášho názoru a v danom stave v akom sa nachádza by 

bola táto alternatíva ako najrozumnejšia. Samozrejme, hovorí, že ako bude reagovať druhá 

strana to je ešte otázne. Takže ohľadom tejto záležitosti nech sa páči otváram rozpravu, keď 

sa chcete niečo pýtať, doplniť, pozmeniť.     

O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník Viktor. 

Poslanec Humeník- Ja by som mal  návrh na uznesenie. 

Zástupca starostu- Nech sa páči pán poslanec.  

Poslanec Humeník-  

Obecné zastupiteľstvo poveruje zástupcu starostu, ktorý plní úlohy starostu rokovať s VÚC- PSK 

o možnom prevode spoluvlastníckeho podielu 9 % z verejného osvetlenia v RO Domaša Dobrá  

z vlastníctva obce Kvakovce do vlastníctva VÚC- PSK. O výsledku rokovania informovať Obecné 

zastupiteľstvo.  
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5. strana zápisnice z X. zasadnutia 
OZ obce Kvakovce 2013 (04.10.2013) 
 

Zástupca starostu- Ďakujem, páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Humeníka týkajúci 

sa uznesenia ohľadom prejednávanej problematiky. Dávam hlasovať kto je za, aby OZ 

schválilo toto uznesenie, nech dvihne ruku.   

HLASOVANIE – 4 za 

   0 proti 

   0 zdržal sa 

Zástupca starostu- Ďakujem. Štyria za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto?  Konštatujem, že 4  

za,  nikto sa nezdržal, nebol proti. Uznesenie bolo prijaté. 

 Páni poslanci ďakujem pekne, chce k tomu bodu niekto niečo z vás? 

Pokiaľ nie ukončujem  tento bod a pokračujeme ďalej v rokovaní. 

 

4 BOD-   Príprava návrhov:  a) VZN obce Kvakovce o verejných kultúrnych 

      podujatiach  

                b) VZN obce Kvakovce o pravidlách času  

     predaja v obchode a času prevádzky  služieb na 

     území obce Kvakovce 

           c) VZN obce Kvakovce  o organizovaní  

     verejných, telovýchovných podujatí, športových 

     podujatí a turistických podujatí na území obce 

     Kvakovce 
Zástupca starostu- Páni poslanci táto problematika rezonovala v predchádzajúcej obzvlášť 

letnej turistickej sezóne kde samozrejme v týchto troch vnútorných predpisov VZN by mal 

byť obsiahnutý celý systém prevádzkovania jednotlivých podnikateľských aktivít, kultúrnych 

aktivít, športových aktivít počas celého roka na území obce Kvakovce. Keďže tieto 

dokumenty k dnešnému dňu chýbali, a neboli prijaté, je rozumné, aby tieto materiály, tieto 

dokumenty boli počas v úvodzovkách teraz, mimo hlavnej sezónnej časti, aby boli pripravené, 

predložené, schválené aby nadobudli platnosť do nasledujúceho obdobia a samozrejme do 

nasledujúcej letnej turistickej sezóny. Keďže tieto materiály je treba v dostatočnom čase 

pripraviť, doporučoval by som, aby tieto materiály boli pripravované od spodu preto by som 

odporučil aby jednotlivé VZN ich návrhy pripravila, predložila Komisia cestovného ruchu, to 

je môj návrh a samozrejme aby ich predložila ako pracovné materiály do zastupiteľstva na 

rokovanie a aby sa potom na záver aj schválili. 

Nech sa páči páni kolegovia otváram rozpravu k tomuto bodu. 

 

O slovo sa prihlásil Ing. Malý 

Zástupca starostu- Nech sa páči pán Ing.  
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6. strana zápisnice z X. zasadnutia 
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Hlavný kontrolór Ing. Malý – Ja si myslím, že je to rozumné, rozumný návrh, rozumné 

riešenie, pretože vieme veľmi dobre, že samotní chatári a podnikatelia RO Domaša majú 

problémy medzi sebou dohodnúť sa, lebo jedny chcú aby bolo otvorené celú noc a aby tam 

boli diskotéky a chatári chcú aby bol po desiatej kľud, aby oni sa zaoberali týmto návrhom,  

alebo prípravou tohto návrhu, samozrejme potom sa to dorieši vrátane legislatívnych vecí 

spolu  príjme sa na zastupiteľstve konečný verdikt. 

 

Zástupca starostu – Ďakujem, nech sa páči ďalší 

 

Poslanec Humeník Viktor- Ja by som mal návrh na uznesenie  

Občan Front- Môžem sa spýtať, ku temu vašemu? Možem? 

Zástupca starostu- Nemôžete sa spýtať. 

Občan Front – a čom?  

Zástupca starostu-  Nehnevajte sa nerušte rokovanie buďte taký dobrý. 

Občan Front – Ku temu vašemu cestovnemu ruchu. 

Pán Kapráľ- Nie je diskusia. 

 

Zastupujúci starosta upozornil občana Fronta, aby nerušil priebeh rokovania Obecného 

zastupiteľstva.  

Poslanec Humeník Viktor- K tomuto bodu by som mal návrh na uznesenie 

Zástupca starostu - Nech sa páči 

Poslanec Humeník Viktor- 

Obecné zastupiteľstvo ukladá predsedovi komisie cestovného ruchu obce Kvakovce, aby 
prostredníctvom komisie, vypracoval a predložil návrh VZN o verejných kultúrnych podujatiach v obci 
Kvakovce v termíne: do 31.10.2013. 

Zástupca starostu: Ďakujem, páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Humeníka. Kto je 

za tento návrh nech dvihne ruku! 

HLASOVANIE – 4 za 

   0 proti 

   0 zdržal sa 

Zástupca starostu- Ďakujem. Štyria za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, 4 za, 

nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

Nech sa páči páni poslanci pokračujeme ďalej. 

Má niekto nejaký z vás návrh?  

Poslanec Humeník Viktor- Ak nemá nikto nič ja mám návrh na uznesenie 

Zástupca starostu - Nech sa páči 
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Poslanec Humeník Viktor-  Obecné zastupiteľstvo ukladá predsedovi komisie cestovného ruchu 

obce Kvakovce, aby prostredníctvom komisie, vypracoval a predložil  návrh VZN o pravidlách času 

predaja v obchode a času  prevádzky služieb na území obce Kvakovce v termíne:   do 15.11.2013 

 

Zástupca starostu- Ďakujem pán poslanec, nech sa páči páni poslanci dávam hlasovať kto je 

za tento návrh nech dvihne ruku!  

HLASOVANIE – 4 za 

   0 proti 

   0 zdržal sa 

Zástupca starostu. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem, konštatujem 4 za, nikto sa 

nezdržal, nikto nebol proti. 

Nech sa páči páni poslanci. 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus Zdenko 

Zástupca starostu- Pán poslanec Magnus. 

Poslanec Magnus Zdenko – mal by som návrh na uznesenie 

 Zástupca starostu -áno 

Poslanec Magnus Zdenko – 
 Obecné zastupiteľstvo  ukladá predsedovi komisie cestovného ruchu obce Kvakovce, aby 
prostredníctvom komisie vypracoval a pripravil návrh VZN  o organizovaní verejných telovýchovných 
podujatí,  športových podujatí a turistických podujatých na území obce Kvakovce v termíne:  do 
30.11.2013 
 

Zástupca starostu Ďakujem pán poslanec. Páni poslanci počuli ste si návrh pána poslanca 

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

HLASOVANIE – 4 za 

   0 proti 

   0 zdržal sa 

Zástupca starostu- Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že 4  za, nikto sa 

nezdržal, nikto nebol proti. 

Páni poslanci, k tomuto bodu týkajúci sa prípravy návrhov VZN má niekto niečo na 

doplnenie? Pokiaľ nemá nikto nič uzatváram tento bod. 
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5.BOD-  Riešenie  vzniknutej situácie ( havarijný stav vykurovacích kotlov  

v budove OcÚ) 
Zástupca starostu – Páni poslanci chcem vás informovať o tom, že vzhľadom k tomu, že nieže 

sa blíži , ale už je tu vykurovacia sezóna a pred prevádzkou kotolne som nechal urobiť revíziu 

jednotlivých kotlov a rozvodoch v existujúcej kotolni vzhľadom k tomu že vizuálne, 

jednoznačne všetko naznačovalo že, je treba tieto veci urobiť chcem vás informovať o tom  že 

revízny technik pripravil správu o spôsobilosti týchto kotlov na prevádzku oboznámim vás 

s obsahom správy.  

Občania pán Front František a Tutko Miroslav svojím nemiestnym správaním znova rušili 

priebeh rokovania. 

Zástupca starostu ich opäť požiadal aby nerušili priebeh rokovania. 

Zástupca starostu – Popis budov a zdroja tepla. Centrálna kotolňa sa nachádza v objekte 

Obecného úradu Kvakovce. Zásobuje teplom budovu obecného úradu, v ktorej sa nachádza 

OcÚ, materská škola, telocvičňa. V kotolni sú nainštalované dva kotly AKV- 175, výrobca 

Vihorlat n. p., rok výroby 1988. Tepelný výkon je prenášaný cez rozdeľovač na samostatné 

vetvy v budove. Obecný úrad má čiastočne vymenené vykurovacie telesá za panelové telesá 

Korad. Pôvodné vykurovacie telesá sú liatinové. V niektorých miestach sú nainštalované 

termostatické hlavice. 
 

Popis havarijného stavu. V havarijnom stave sú oba kotly AKV- 175. Kotlové telesá sú 

poškodené nízkotepelnou koróziou. V súčasnom stave nevyhovujú predpísaným teplotným 

a tlakovým parametrom, ich prevádzka nie je bezpečná. V havarijnom stave sú oba odťahové 

ventilátory spalín, značne zanesené sadzami, elektrické časti sú opotrebované teplom, 

elektrická izolácia vykazuje známky poškodenia teplom, motory a elektrické časti nespĺňajú 

normou predpísané vlastnosti. 

Hlavné uzatváracie ventily a šupátka sú v zaseknutom stave, v prípade havárie kotla nie je 

možné odstaviť poškodené zariadenie od vykurovacieho systému a hrozí zatopenie kotolne. 

Niektoré ventily a šupátka vykazujú známky netesnosti. Hlavný rozdeľovač a časti 

rozvodného potrubia nemajú tepelnú izoláciu, čo spôsobuje nehospodárnosť prevádzky. 

Príprava teplej a studenej vody je v havarijnom stave už dlhší čas a v súčasnosti sa pripravuje 

samostatnými elektrickými ohrievačmi v budove. 

 Záver a navrhnuté opatrenia. Vzhľadom na popis havarijného stavu a obhliadke kotolne, nie 

je možné opraviť uvedené zariadenia, kotly K1 a K2 sú v havarijnom stave a nie je možné ich 

ďalšie prevádzkovanie ani v skúšobnej prevádzke, môže dôjsť k výpadku kotolne v zimnom 

období a zamrznutiu rozvodov v budove Obecného úradu a preto sú navrhnuté tieto nápravné 

opatrenia: Zrušenie existujúcich kotlov K1 a K2. Odstránenie existujúcich nádob teplej 

a studenej vody. Odstránenie nevyhovujúcich potrubných rozvodov. Osadenie nových kotlov 

dostatočného výkonu  pre budovu OcÚ. Rekonštrukcia napojenia na rozdeľovač ústredného 

kúrenia. Osadenie vysokoúčinných obehových čerpadiel vykurovacej vody. Rekonštrukcia 

komínových telies. Výmena radiátorov s osadením termostatickými hlavicami 

a spiatočkovými ventilmi. Vypracoval Ing. Marek Feník- autorizovaný stavebný inžinier,  

technické, technologické a energetické vybavenie stavby. 
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9. strana zápisnice z X. zasadnutia 
OZ obce Kvakovce 2013 (04.10.2013) 
 

- Páni poslanci predložil som Vám obsah správy, ktorú vypracoval revízny technik 

k predmetnej činnosti a je treba túto situáciu riešiť  je mi to ľúto, že to predkladám teraz  a 

v takomto období v akom to predkladám tu nie je čo riešiť tu už treba kúriť, ale bohužiaľ ja 

som urobil v tejto veci maximum čo som mohol, kým sa tieto veci ozrejmili, kým sa  

pripravila správa, nechcel som  tento materiál, túto problematiku tu predkladať len na základe 

nejakých svojich osobných preto Vám teraz predkladám  preto by som bol rád, aby sme 

predmetnú problematiku vyriešili. Nech sa páči páni poslanci ako riešiť tento problém? 
 

Občan Front-  Môžeme sa k tomu vyjadriť aj my čo sme tu boli zamestnaní? 

Zástupca starostu-  Nehnevajte sa, záležitosť rokovania zastupiteľstva je záležitosť rokovania 

poslancov. 

Občan Front-  Chcem vás informovať, vás poslancov, že tam bola revízna technika za 

Kolesára vybavená, rekonštrukcia  zrobená, že niekto pochybil z vás, jeden člen z vás? 

Zástupca starostu-   pán Front nikto nechce na nikoho hodiť špinu! 

Zástupca starostu-  páni poslanci predložil som vám oficiálnu správu revízneho technika, ak 

má niekto z vás nejaké pochybnosti, nech sa páči  môžete to riešiť, napadnúť toto je oficiálne 

s pečiatkou a s podpisom ja  nemám k tomu viac čo povedať. 

Zástupca starostu znova  upozornil občanov  Fronta Fratiška a Tutka Miroslava, aby nerušili 

priebeh  rokovania. 

 O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus Zdenko 

 

Zástupca starostu- Pán poslanec Magnus. 

Poslanec Magnus Zdenko – mal by som návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu zástupcu starostu , ktorý plní úlohy starostu 

o havarijnom stave kotolne v budove súpisné číslo 97, kde toho času sídli Obecný úrad. Predmetnú 

správu vypracoval  Ing. Marek Fenik, autorizovaný stavebný inžinier- Technické, technologické 

a energetické vybavenie stavieb číslo 46 54 *14 dňa 1.10.2012, doručenú na obec Kvakovce 2.10.2013 

 

 Kapráľ- Koľko stála tá správa? 

Zástupca starostu- Tá správa nie je za finančné prostriedky. 

Kapráľ – iba to som chcel vedieť. 

 

Zástupca starostu - Páni poslanci dám hlasovať o tom  návrhu, ktorý predniesol pán poslanec 

Magnus. Kto je za to, aby to bolo v takejto forme, nech dvihne ruku! 
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10. strana zápisnice z X. zasadnutia 
OZ obce Kvakovce 2013 (04.10.2013) 
 

HLASOVANIE – 4 za 

   0 proti 

   0 zdržal sa 

Zástupca starostu- 4 za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem konštatujem, že 4  za, 

nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. 

Nech sa páči k predmetnej problematike.  

O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus Zdenko 

Zástupca starostu- Pán poslanec Magnus. 

Poslanec Magnus Zdenko – mal by som návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo poveruje zástupcu starostu, ktorý plní úlohy starostu zabezpečiť vykonanie 

navrhnutých opatrení týkajúcich sa nápravy havarijného  stavu kotolne v budove súpisné číslo 97, kde 

toho času sídli Obecnú úrad a predmetnú faktúru za prevedené práce predložiť do obecného 

zastupiteľstva termín:  ihneď.    

 

Zástupca starostu-  Ďakujem pekne, má niekto niečo na doplnenie k predloženému návrhu? 

Pán Kapráľ svojím hlasným vyjadrovaním rušil priebeh rokovania OZ. 

Páni poslanci nech sa páči, dávam hlasovať kto je za návrh pána poslanca Magnusa, nech 

dvihne ruku! 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti 

           0 zdržal sa 

Zástupca starostu- 4  za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem pekne. 

 

Páni poslanci keďže sme vyčerpali posledný bod rokovania obecného zastupiteľstva, chcel by 

som vám veľmi pekne poďakovať a končím dnešné zasadnutie zastupiteľstva. Ďakujem aj 

verejnosti ktorá bola prítomná.  
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11. strana zápisnice z X. zasadnutia 
OZ obce Kvakovce 2013 (04.10.2013) 
 

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 04.10. 2013 

poveruje 

 

UZNESENIE  28/2013 zo dňa 04.010.2013 

Obecné zastupiteľstvo poveruje zástupcu starostu, ktorý plní úlohy starostu rokovať s VÚC- PSK 

o možnom prevode spoluvlastníckeho podielu 9 % z verejného osvetlenia v RO Domaša Dobrá  

z vlastníctva obce Kvakovce do vlastníctva VÚC- PSK. O výsledku rokovania informovať Obecné 

zastupiteľstvo.  

HLASOVANIE – 4 za 

                                0 proti 

           0 zdržal sa 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 04.10. 2013 

ukladá 

 

UZNESENIE  29/2013 zo dňa 04.10.2013 

Obecné zastupiteľstvo ukladá predsedovi komisie cestovného ruchu obce Kvakovce, aby 

prostredníctvom komisie, vypracoval a predložil návrh VZN o verejných kultúrnych podujatiach 

v obci Kvakovce v termíne: do 31.10.2013. 

HLASOVANIE – 4 za 

                                0 proti 

           0 zdržal sa 

 

 

 

UZNESENIE 30/2013 zo dňa 04.10.2013 

 Obecné zastupiteľstvo ukladá predsedovi komisie cestovného ruchu obce Kvakovce, aby 

prostredníctvom komisie, vypracoval a predložil  návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode 

a času  prevádzky služieb na území obce Kvakovce v termíne:   do 15.11.2013 

 

 

 

 

HLASOVANIE – 4 za 

                                0 proti 

   0 zdržal sa 
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Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 04.10. 2013 

ukladá 

 

UZNESENIE 31/2013 zo dňa 04.10.2013 

 

Obecné zastupiteľstvo  ukladá predsedovi komisie cestovného ruchu obce Kvakovce, aby 

prostredníctvom komisie vypracoval a pripravil návrh VZN  o organizovaní verejných telovýchovných 

podujatí,  športových podujatí a turistických podujatých na území obce Kvakovce v termíne:  do 

30.11.2013 

 

HLASOVANIE – 4 za 

                                0 proti 

   0 zdržal sa 
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Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 04.10. 2013 

schvaľuje 

 

UZNESENIE 32/2013 zo dňa 04.10.2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu zástupcu starostu , ktorý plní úlohy starostu 

o havarijnom stave kotolne v budove súpisné číslo 97, kde toho času sídli Obecný úrad. Predmetnú 

správu vypracoval  Ing. Marek Fenik, autorizovaný stavebný inžinier- Technické, technologické 

a energetické vybavenie stavieb číslo 46 54 *14 dňa 1.10.2012, doručenú na obec Kvakovce 2.10.2013 

 

 

 

HLASOVANIE – 4 za 

                                0 proti 

   0 zdržal sa 

 

 

 

UZNESENIE 33/2013 zo dňa 04.10.2013 

Obecné zastupiteľstvo poveruje zástupcu starostu, ktorý plní úlohy starostu zabezpečiť vykonanie 

navrhnutých opatrení týkajúcich sa nápravy havarijného  stavu kotolne v budove súpisné číslo 97, kde 

toho času sídli Obecnú úrad a predmetnú faktúru za prevedené práce predložiť do obecného 

zastupiteľstva termín:  ihneď.    

 

 

 

 

HLASOVANIE – 4 za 

                                0 proti 

   0 zdržal sa 
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