
Zápisnica 

z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kvakovce v roku 2013 

konaného dňa 28. 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 2 

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. Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 

      Názov projektu- Kanalizácia a ČOV Kvakovce( Environmentálny fond)  

 3.  Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 

      Názov projektu- Vodovod Kvakovce (Environmentálny fond) 

 4. Schválenie úhrady zálohovej faktúry pre firmu Expol Trade s. r. o. 

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

programom rokovania  XI . zasadnutia OZ 

Zástupca starostu vyzval poslancov na doplňujúce prípadne pozmeňujúce návrhy 

k navrhnutému programu. 

Hlasovanie za navrh programu 

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

program rokovania XI. 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 XI. zasadnutia OZ Kvakovce, určil zástupca starostu 

poslancov Magnusa Zdenka a Humeníka Viktora 

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

ukončil.  

    

2 .BOD Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 

      Názov projektu- Kanalizácia a ČOV Kvakovce( Environmentálny      

      fond) 

3. BOD Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 

      Názov projektu- Vodovod Kvakovce (Environmentálny fond) 

Zástupca starostu- Páni poslanci vzhľadom k tomu, že sa blíži termín podania žiadosti na 

nasledujúci kalendárny rok 2014, týkajúci sa žiadosti na Environmentálny fond o dotáciu na 

podporu výstavby investičnej akcie Vodovod a vodný zdroj v obci Kvakovce a druhá 

investičná akcia je Kanalizácia  a ČOV. Predkladám vám materiál a pripravené žiadosti, ktoré 

by mali byť doručené do konca mesiaca na Environmentálny fond. V predmetných 

žiadostiach je pripravené financovanie zo strany Environmentálneho fondu spolu so 

spoluúčasťou obce, ktorá v zmysle zákona má byť týmto prostriedkom, ktoré schvaľuje 

Environmentálny fond ešte z vlastných finančných prostriedkov a  na predmetné finančné 

akcie na rok 2014 sú sumy:  

Vodovod a vodný   zdroj je požadovaná čiastka 678 781,83€ a vlastné zdroje 35 725,36€ 

Kanalizácia a ČOV je požadovaná čiastka 511 242,31€ a vlastné zdroje 26 907,50€. 

Nech sa páči páni poslanci otváram rozpravu k týmto  dvom bodom, ktoré navzájom súvisia, 

nech sa páči môžete sa pýtať, informovať. 

Zástupca starostu- Ja si myslím, že problematika ohľadom týchto investičných akcií je nám 

a vám  dostatočne známa, potrebujeme riešiť a postupovať ďalej vzhľadom k tomu, že obidva 

investičné akcie sú pre občanov veľmi potrebné. Na tento rok, na rok 2013 nebola žiadna  
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dotácia na základe žiadosti z predchádzajúceho roku poskytnutá, je tam ešte termín do konca 

roka, ale či bude alebo nie je vecou Environmentálneho fondu, takže tento rok sa 

nezrealizovali na týchto stavbách žiadne práce, ale je potrebné aby sa realizovali pretože 

jednak voda je pre občanov potrebná, tak aj  nakladanie s tekutým odpadom je veľmi 

podstatné.  

 O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus Zdenko 

Zástupca starostu- Pán poslanec Magnus. 

Poslanec Magnus Zdenko – Ak  poslanci nemajú nič, ja by som mal návrh na uznesenie. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na 

rok 2014 na stavbu Vodovod Kvakovce oblasť B ochrana  a využívanie vôd činnosť  BV2 

budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodných  zdrojov na Environmentálny fond, 

Bukureštská 4, Bratislava. Požadovaná čiastka 678 781,83€ Vlastné zdroje 35 725,36€ 

Zástupca starostu- Ďakujem pekne pán poslanec, páni poslanci počuli ste návrh na uznesenie 

prednesené pánom poslancom Magnusom. Kto je za tento návrh nech dvihne ruku! 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti 

           0 zdržal sa 

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

nebol proti, nikto sa nezdržal. 

Zástupca starostu- Nech sa páči páni poslanci ďalej. 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník Viktor 

Zástupca starostu – Pán poslanec Humeník 

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

Zástupca starostu - Nech sa páči 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na 

rok 2014 na stavbu Kanalizácie a ČOV Kvakovce oblasť B ochrana  a využívanie vôd činnosť  

BK3 ochrany vodných zdrojov na Environmentálny fond , Bukureštská  4, Bratislava. 

Požadovaná čiastka 511 242,31 € Vlastné zdroje   26 907,50 € 

Zástupca starostu- Páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Humeníka na uznesenie, 

týkajúci sa žiadosti na Kanalizáciu a ČOV. Kto je za tento návrh nech dvihne ruku! 
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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 vyčerpali sme tieto dva body, bod dva a bod tri, týkajúce sa žiadosti o dotáciu 

na Environmentálny fond. 

 

4.BOD Schválenie úhrady zálohovej faktúry pre firmu Expol Trade s. r. o. 

Zástupca starostu- páni poslanci k tomuto bodu v náväznosti k uzneseniu č. 33/2013 zo dňa 

04.10.2013 kedy ma OZ poverilo, aby som zabezpečil vykonanie navrhnutých opatrení 

týkajúci sa nápravy havarijného stavu kotolne v budove číslo 97, kde toho času sídli Obecný 

úrad a predmetnú faktúru a práce následne predložil do OZ. Páni poslanci k predmetnej veci 

týkajúcej sa zabezpečenie tohto stavu som zabezpečil tri ponuky od rôznych firiem týkajúcich 

sa   dodávky kotla a jeho inštalácie. Tie cenové ponuky sú rôzne sú stavané tak, že každý nám 

ponúkol tu svoju cenovú ponuku, prečítam vám jednotlivé firmy a ich cenovú ponuku. 

1. ponuka:   Expol Trade, kotol 75 kW plus základná inštalácia- 4590€ 

2. ponuka:   Baník a syn s. r. o.- 20 561 €  

Zástupca starostu- je to kompletná cenová ponuka so všetkým aj s výmenou radiátorov kde 

sme nepožadovali takýto rozsah pretože pre nás je podstatné riešiť havarijný stav to znamená 

len vyložene kotol a jeho inštaláciu na jestvujúce rozvody bez akýchkoľvek vynaložených 

ďalších investícií, takže asi sme sa pravdepodobne  neporozumeli, ja som sa s nimi ešte 

kontaktoval, aby upravili túto cenovú ponuku na podmienky na ktoré my potrebujeme 

technické ale aj finančné, dodnes som nič nedostal, takže predkladám tak návrh ako bol 

doručený. 

3. ponuka:  

Bakalár- Cenová ponuka kotol a inštalácia 5905 €. 

Podľa týchto troch ponúk je najoptimálnejšia na základe technického riešenia aj navrhnutej 

ceny na stav, ktorý potrebujeme riešiť vyzerá ponuka od firmy Expol Trade s.r.o na 4590€. 

Páni poslanci otváram rozpravu. 

Zástupca starostu- Pokiaľ si ešte rozmyslíte ja by som vás chcel poprosiť, aby sme operatívne 

riešili predmetnú vec pretože sme na konci októbra, už teraz je zima v budove Obecného 

úradu a v kanceláriách. Vzhľadom k tomu, že každá z týchto firiem chce dopredu zálohovú  
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faktúru a každá rieši len dodávku materiálu týždeň. A ďalší týždeň realizácia, môžeme sa 

dostať do polovice novembra a tu už môžeme byť vo veľmi nepríjemnej situácií, takže by 

som vás chcel poprosiť aby sme to skutočne riešili promptne, pretože sme sa už dosť nasnažili 

na to, aby sme vybrali to najlepšie, keby sme boli v marci a išli do leta boli by sme v inej 

pozícií, ale keďže sme v októbri a ideme do zimy naozaj už treba akútne riešiť túto vec a aby 

sme pokročili čím skôr. 

 

O slovo sa prihlásil pán  Reich 

Pán Reich- Pán Tutko môžem vám niečo povedať? Ja som v tej oblasti robil celý život. Máte 

tam výkon tých kotlov, účinnosť a tak ďalej? 

Zástupca starostu- Áno 

Pán Reich- Tak vyberte s najväčšou účinnosťou. 

Zástupca starostu- 75 kW 

Pán Reich- Nemyslím výkon, ale účinnosť kotla v percentách. To máte plynový kotol? 

Zástupca starostu- Nie, normálny klasický na drevo. 

Pán Reich- Tá účinnosť je podstatná. Sú kotly ktoré  splyňujú drevo, tie sú trošku drahšie  , 

ale sú vynikajúce. Kúpne si splyňovací kotol. Nekupujte ten jednoduchý, ja vám radím 

osobne. Má to 90% účinnosť to vám zodpovedne prehlasujem. Ja vám v tej veci pomôžem. 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus Zdenko 

Zástupca starostu- Pán poslanec Magnus. 

Poslanec Magnus Zdenko – Mal by som návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úhradu zálohovej faktúry  ZF č. 130017 zo dňa 17.10.2013 

doručenej na Obecný úrad Kvakovce 21.10.2013 pre firmu EXPOL TRADE s. r. o. Defro  

distribútor, Šarišská 495/2, Hanušovce nad Topľou vo výške 2000€ za dodávku a inštaláciu 

kotla do budovy súpisné číslo 97, kde toho času sídli Obecný úrad. 

Zástupca starostu- Páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Magnusa. Dávam hlasovať 

kto je za jeho predložený návrh nech dvihne ruku! 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti 

           0 zdržal sa 
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Zástupca starostu- Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem pekne 4  za, nikto sa 

nezdržal, nikto nebol proti. 

 
Zástupca starostu ukončil XI. zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Kvakovce 

o hodine 18 a 50 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 

 



 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28.10. 2013 

schvaľuje 

 

UZNESENIE 34/2013 zo dňa 28.10.2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na 

rok 2014 na stavbu Vodovod Kvakovce oblasť B ochrana  a využívanie vôd činnosť  BV2 

budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodných  zdrojov na Environmentálny 

fond, Bukureštská 4, Bratislava. Požadovaná čiastka 678 781,83€ Vlastné zdroje 35 725,36€. 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti 

           0 zdržal sa 

 

 

 

 

 

UZNESENIE 35/2013 zo dňa 28.10.2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na 

rok 2014 na stavbu Kanalizácie a ČOV Kvakovce oblasť B ochrana  a využívanie vôd 

činnosť  BK3 ochrany vodných zdrojov na Environmentálny fond , Bukureštská  4, 

Bratislava. Požadovaná čiastka 511 242,31 € Vlastné zdroje   26 907,50 €. 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti 

           0 zdržal sa 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28.10. 2013 

schvaľuje 

 

UZNESENIE 36/2013 zo dňa 28.10.2013 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úhradu zálohovej faktúry  ZF č. 130017 zo dňa 17.10.2013 

doručenej na Obecný úrad Kvakovce 21.10.2013 pre firmu EXPOL TRADE s. r. o. Defro  

distribútor, Šarišská 495/2, Hanušovce nad Topľou vo výške 2000€ za dodávku a inštaláciu 

kotla do budovy súpisné číslo 97, kde toho času sídli Obecný úrad. 

 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti 

           0 zdržal sa 

 

 


