
Zápisnica 

z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kvakovce v roku 2013 

konaného dňa 20. decembra 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 XIII . 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. 

Návrh programu: 

  

 1. Otvorenie 

 2. Schválenie  rozpočtu obce na rok 2014 

3. Záver 

 

 

III. časť – priebeh rokovania OZ 

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

obce  o 17,30 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  XIII . 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- Úhrada faktúry č. 32013 „ Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci 

Kvakovce“  

4. bod-  Platobný rozkaz GRUND Vranov nad Topľou, s. r. o.  

Hlasovanie za navrh programu 

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

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

 

 

Schválený program 

 

1. Otvorenie 

 2.  Schválenie  rozpočtu obce na rok 2014 

 3.Úhrada faktúry č. 32013 „ Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci  

    Kvakovce  

 4. Platobný rozkaz GRUND Vranov nad Topľou, s. r. o.  

5. Záver 

 

 

1)  - za zapisovateľku určil zástupca starostu Perháčovú Martinu 

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

poslancov Magnusa Zdenka a Humeníka Viktora 

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

starostu ukončil.  
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2. Schválenie  rozpočtu obce na rok 2014 

Zástupca starostu- predmetnou problematikou a predmetným návrhom sa zaoberala už 

komisia, ktorá bola zriadená na prípravu k rozpočtu,  preto by som poprosil pracovníčku 

Obecného úradu pani Puškášovú, aby bola taká láskavá a informovala nás s návrhom rozpočtu 

na rok 2014. 

Pani Puškášová- návrh rozpočtu bol spoločne pripravovaný komisiou dňa 26.11.2013, 

zverejnený bol na úradnej tabuli 27.11.2013, pätnásty deň zverejnenia uplynul dňa 11.12.2013 

a v tento pätnásty deň prišla pripomienka od občana, teda od poslanca pána Danča. Každý to 

má doložené v materiáloch. Rozpočet bol schvaľovaný v štruktúre položka, podpoložka 

a ekonomická klasifikácia ako vyrovnaný rozpočet. Nakoľko vznikli nové okolnosti, ktoré 

prinášajú obrovskú ťarchu a bremeno pre obec, nie je možné pripraviť prebytkový rozpočet 

ako to bolo vznesené v pripomienke. Práve naopak bude treba hľadať tvrdo rezervy na tie 

nové okolnosti ako aj napr. platobný rozkaz od firmy GRUND za verejné osvetlenie ešte 

z roku 2009 na 45 000 €.  

Návrh rozpočtu v príjmovej časti 

Podielové dane                             56 000 € 

Majetkové dane                       100 000 € 

Daň za psa                                            200 € 

Za ubytovanie                                 500 € 

Za komunálne odpady                           19 500 € 

Za porušenie finančnej disciplíny                               1 500 € 

Poplatky za predaj výrobkov                           5 000 € 

Poplatky za stravné                                2 000 € 

Úroky z účtov                                                             100 €  

Granty za prenesený výkon  štátnej správy                500 € 

Granty za chránenú dielňu                         5 416 € 

Za predaj pozemkov                        41 962 € 

Príjem čo sa týka žiadosti z envirofondu  na vodu a kanál             1 190 023 € 

Bežný rozpočet v príjmovej časti                        190 816 € 

Kapitálová  časť                                      1 231 985 € 

 Výdavková časť 

Plat starostu a pracovníkov OcÚ                                                      36 000 € 

Zdravotné poistenie                                6 600 € 

Nemocenské poistenie                       24 000 € 

Cestovné                           1 000 € 

Energie                            5 000 € 

Poštové a telekomunikačné služby                         6 500 € 

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení                            2 500 € 

Všeobecný materiál                          2 000 € 

Knihy, časopisy, noviny                 100 € 
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Pracovné odevy                 200 € 

Reprezentačné                   1 000 € 

Palivá, mazivá, oleje                  6 000 € 

Servis a údržba dopravnej techniky                1 000 € 

Poistné dopravy                     650 € 

Karty, známky, poplatky                               100 €   

Údržba výpočtovej techniky, update                1 000 € 

Oprava prevádzkových strojov,  prístrojov, zariadení             1 000 € 

Školenia, kurzy, semináre                    500 € 

Všeobecné služby                  7 000 € 

Špeciálne služby                  3 000 € 

Poplatky a odvody                                                                                      2 000 € 

Stravovanie                                                                                                 2 000 € 

Poistenie                                                                                                     1 000 € 

Prídel do sociálneho fondu                                                                         1 000 € 

Odmeny  a príspevky, poslanci a komisie                                                  2 000 € 

Odmeny na základe dohôd  o vykonaní práce                       10 000 € 

Plat hlavného kontrolóra                 3 000 € 

Plat pracovníčka stavebného úradu                  3 000 € 

Nakladanie s odpadmi                        18 000 € 

Úroky z istiny z úveru  po                 1 000 € 

Akcie                     2 000 € 

Tarifný plat opatrovateľská služba                4 000 € 

Tarifný plat chránená dielňa                            9 240 € 

Realizácia nových stavieb kanál, voda + spolufinancovanie  spolu    1 252 655 € 

Bankové úvery za most                            3 152 € 

Bankové úvery komunikácie                 2 604 €   

Spolu finančné operácie výdaj                5 756 € 

Bežné príjmy                         190 816 € 

Bežné výdaje                          164 390 € 

Kapitálové príjmy                     1 231 985 € 

Kapitálové výdaje                      1 252 655 € 

Finančné operácie príjem            0 € 

Finančné operácie  výdaj                 5 756 € 

Spolu príjem            1 422 801 €  

Spolu výdaj           1 422 801  € 

Rozpočet je pripravený ako vyrovnaný. 

Zástupca starostu- ďakujem, páni poslanci počuli ste návrh rozpočtu v príjmovej 

a výdavkovej časti, tak ako bol doporučený a pripravený návrhovou komisiou.  Snažili sme sa 

tento rozpočet pripraviť tak, aby bol zabezpečený chod obce a zabezpečené výkony, ktoré  
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obec v zmysle zákona je povinná plniť, samozrejme sú tu riešené aj potencionálné  investičné 

akcie, ktoré predovšetkým sú závislé od dotácií z envirofondu pokiaľ by obec bola úspešná 

a samozrejme sú závislé od príjmovej časti rozpočtu na úseku správy daní, ktorá je veľmi 

kľúčová položka aj pre ďalšiu budúcnosť chodu obce. Vzhľadom k tomu, že rozpočet je 

pripravený ako vyrovnaný a vzhľadom k tomu, že tie okolnosti, ktoré  pani Puškášová 

v úvode hovorila a naznačila, je bez šanci pripraviť na základe týchto vecí prebytkový 

rozpočet, preto pripomienka pána poslanca Danča sa nedá zrealizovať. Pokiaľ mám 

informáciu, počas zverejnenia návrhu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti na dobu, ktorá 

bola pre verejnosť prístupná, neboli žiadne iné pripomienky. Páni poslanci chcete sa 

k predmetnému návrhu rozpočtu niečo opýtať? Nech sa páči. 

 

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Danč 

Poslanec Danč- koľko dlžíme tej spoločnosti za elektriku? 

 

Zástupca starostu- 45 430, 92 € s príslušenstvom. 

 

Poslanec Danč- a z akých peňazí to zaplatíme? 

  

Zástupca starostu- teraz momentálne neviem ako to zaplatíme, ten platobný príkaz prišiel 

predvčerom, v rámci rozpočtu na rok 2014 nebolo počítané s týmto, pretože táto faktúra je 

z obdobia v roku 2009, ktorá vlastne nebola reálna, keďže je to už v súdnom procese  bude to 

závisieť od rozhodnutia súdu v akej výške, v akom rozsahu bude obec povinná tieto veci 

vysporiadať. 

 Poslanec Danč- tak preto som dával pripomienku k rozpočtu, aby sme sa v budúcnosti 

vyvarovali takýmto.... aby nás v budúcnosti také veci nezaskočili, preto znova chcem, aby 

sme rozpočet prerokovali znova, s tým aby sme urobili prebytkový rozpočet, aby sme mohli 

vyčleniť peniaze vytvoriť rezervný fond, ja som tú pripomienku dal, možno ste ju čítali. Čítali 

ste ju aspoň? V budúcnosti, aby sme také problémy nemali, aby sme mali peniaze a z čoho 

tieto veci jednoducho zaplatiť. Napríklad v minulosti tiež bol problém zo zosuvom pôdy 

u Urbančoka, hľadali sme peniaze a peniaze neboli. Ja som pozeral na internete, určité mestá 

i obce tento  fond majú, my ho nemáme. Minulý rok sme ho mali asi tak sa mi zdá, minulý 

rok tam bol prebytkový 20 000 € a neviem ani kde tie peniaze išli, boli prebytkové vlastne ten 

rozpočet  bol prebytkový, tam bolo 20 000 prebytkových neviem ani kde tie peniaze išli. 

Takže znovu opakujem treba nájsť peniaze, napríklad minulý rok v rozpočte  bolo 36 000 

a bolo tam zahrnuté aj platenie starostu aj platenie hlavného kontrolóra aj platba tam bola, čo 

sa týka pracovníčky stavebného úradu sa mi zdá a bolo to v jednej cifre 36000 a teraz máme 

ďalších  9000 máme na viac, tak v tom prípade tam by sa dali peniaze nájsť, keď hovoríte, že 

tých 45000 nezaplatíme, pretože nevieme čo sa vlastne stane s tým, ako súd rozhodne, no 

a takisto tu vidím rezervu napríklad 10 000 € a to je na odmeny na základe dohôd a vykonaní  

prác. Pre koho sú tie peniaze pre akých dohodárov?  Ja som pýtal od pani Puškášovej menný 

zoznam pracovníkov Obecného úradu a doteraz mi nebolo dané tieto mená, neviem či to je 

tajné alebo neviem. Ja si myslím, aj obyčajný občan, by mal vedieť kto na úrade pracuje, nie  
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ja čo som poslanec, ja si myslím, že mám na to právo. No tak chcel by som vedieť kto pracuje 

a kto vykonáva prácu na dohodu. Keď mi tú pripomienku nezoberiete, tak ja za ten rozpočet 

hlasovať nebudem. Ďakujem za slovo      

 

Zástupca starostu- ďakujem, páni poslanci počuli ste výpoveď pána poslanca Danča, vlastne 

bol v dvoch rovinách, jedna sa týka, že on stále trvá na návrhu prebytkovom rozpočtu a druhá 

oblasť bola, ktorá sa netýka témy momentálne prejednávaného bodu a to je informácie 

týkajúce sa zoznam zamestnancov na tú ani reagovať nebudem a na tú záležitosť 

prebytkového rozpočtu. Ja by som bol veľmi rád, aby sme boli v stave, aby sme takýto 

prebytkový rozpočet prijali, ja hovorím jedno, že tento rozpočet, ktorý je navrhovaný ako 

vyrovnaný  zabezpečuje základný chod obce vo všetkých oblastiach v ktorých je obec 

v zmysle zákona povinná zabezpečovať. Samozrejme neznamená to, že ak niečo schválime 

nebude sa s tým hýbať. Ale v každom prípade keďže sme na začiatku roka predmetné položky 

ktoré sa tam nachádzajú  sú postavené na základe reálneho predpokladu čerpania 

v jednotlivých položkách, či je to v bežných príjmoch alebo v kapitálových príjmoch a podľa 

toho sa bude aj obec riadiť v najbližšom období, samozrejme pokiaľ kolegovia nebudú chcieť 

zmenu alebo nejak inak doplniť.          

 

Poslanec Danč- čo sa týka toho, že som nedostal mená pracovníkov, týka sa toho preto som 

chcel vedieť koľko sa vynakladajú  financie a chcel som menovite vedieť, že kto pracuje  na 

Obecnom úrade, to ne že napíšete tam dohodár  číslo jedna, dohodár  číslo dva, dohodár číslo 

tri mne to nestačí ja chcem menovite a keď inakšie sa nedá dám to písomne a budem žiadať 

tieto mená a keď tak celý rok a ďalej nedá sa hýbať s týma peniazmi, minulý rok toto isté 

bolo, že peniaze na cestu alebo niečo som mal návrh a ste povedali, že to nie to je v poriadku 

bude sa s tým môcť hýbať s týma peniazmi, nič sa nezrobilo jednoducho  a sľúbili sme keď 

ste čítali túto pripomienku tam sme sľúbili občanom, že tie cesty budeme robiť. Z čoho 

budeme tie cesty robiť? Keď tie peniaze neprídu z kapitálových fondov, že nezískame nič, zas 

to bude stáť. Tu je jeden plat tritisíc, ďalší tritisíc to je šesťtisíc a desaťtisíc, tu je šestnásťtisíc 

eur a keď peniaze nezoženieme tak buď jednu cestu alebo druhú alebo tretiu  cestu by sme 

mohli zrobiť.  A keď takým spôsobom to budeme pokračovať  nepohneme sa z miesta. 

 

Zastupca starostu- pán Danč zareagujem v krátkosti, aby sme sa venovali téme. Za predmetnú 

rekonštrukciu miestnych komunikácií máš tu nezaplatenú faktúru z roku 2009 na sumu 17 200 

€, ktorá mala byť zaplatená v roku 2009, preto sa finančné prostriedky, ktoré si myslíš, že sa 

mali  ušetriť sa musia zaplatiť za predchádzajúce volebné obdobie teraz.  

 

Páni poslanci boli tu  predložené návrhy pána poslanca Danča dávam hlasovať kto je zato aby 

bol schválený prebytkový rozpočet opravenej položke, ktorý navrhuje pán Danč nech dvihne 

ruku! 

 
 

HLASOVANIE - 0 za 

   3 proti            

   1 zdržal sa ( Danč) 

   1 neprítomný 
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Zástupca starostu- pán Danč ani za, ani proti, ani si sa nezdržal? Dával som hlasovať 

o tvojom návrhu. Zdržal si sa, si proti? 

Pán poslanec Danč- zdržal som sa. 

Zástupca starostu- bol to návrh pána poslanca Danča ohľadom prebytkového rozpočtu. Traja 

poslanci proti, jeden sa zdržal, jeden neprítomný.  Návrh pána poslanca na prebytkový 

rozpočet neprešiel.  

Páni poslanci, keďže sme prešli jednotlivé veci požiadal by som hlavného kontrolóra, aby 

k predmetnému rozpočtu predložil správu. 

 

Hlavný kontrolór-  Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kvakovce k návrhu rozpočtu na roky 

2014- 2016 

V zmysle § 18, odst. 1, písmeno c/ zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, predkladám odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky 

2014-2016. Toto stanovisko bolo spracované v súlade s § 9 zákona číslo 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

Vychádzali sme zo  stanovenia jasných cieľov, priorít a výhľadov, čo všetko musí 

obec v novom hospodárskom období akceptovať a čo všetko si bude môcť a nemôcť dovoliť, 

nakoľko je aj bude  stále ťahaná bremenom predchádzajúceho obdobia, keď po referende síce 

stav na účte bol 60 tis. EUR, ale len zdokladované ,nepoplatené faktúry činili 85 571,20 EUR 

Takisto  napr. program cezhraničnej spolupráce, kde neboli zdokladované verejné 

obstarávania, ktoré neurobilo  predchádzajúce vedenie v povinne určenom čase . Obec síce 

luxusne zainvestovala do týchto akcií, ale následne cielene i zámerne neodstránenými 

nedostatkami ani po opakovaných výzvach   Obec Kvakovce prišla o 30 tis. Eur. Pri týchto 

vzťahoch časť obce a katastrálneho územia je podnecovaná k výzvam k neplateniu daní 

a poplatkov, kde Obec si stanovila prioritu zabezpečiť  výber na správe daní a poplatkov, 

ktoré zo zákona vyplývajú.   

Za najambicióznejší cieľ obce v oblasti dani pre rok 2014 považujem práve túto snahu 

v oblasti daní a poplatkov. Naplnenie tohto cieľa je pre obec dôležité, aj keď výsledky 

uplynulých rokov tento trend nezaznamenávali. Ak sa nepodarí nájsť nástroj na vymáhanie 

daňových pohľadávok a na ich následné znižovanie a z tohto titulu napĺňanie daňových 

príjmov, výsledkom bude len realita v podobe zvýšenia daní pre fyzické a právnické osoby 

bez dopadu na tých, ktorí si svoje daňové povinnosti neplnia.  
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Toto bremeno sa premieta do týchto rokov a pri tak malej obci ako je Obec do 500 

obyvateľov značne viditeľné. Návrh rozpočtu na rok 2014 z pozície hlavného kontrolóra mám 

povinnosť posúdiť predovšetkým z dvoch hľadísk:  

 Z hľadiska zákonnosti predloženého návrhu rozpočtu 

 Z hľadiska metodickej správnosti predloženého návrhu rozpočtu  

Z hľadiska zákonnosti predloženého návrhu rozpočtu možno konštatovať, že v oblasti 

legislatívy návrh rozpočtu rešpektuje všetky predpisy a zákony, ktoré s prípravou rozpočtu 

súvisia a to : 

 Zákon číslo 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  

 Zákon číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

 Zákon číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a príslušných VZN, 

ktorými obec stanovuje sadzby miestnych daní a poplatku za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady 

 Zákon číslo 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve , na základe ktorého v súlade s § 2 predmetného zákona, výnos dane 

z príjmov FO je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom obcí vo výške 65,4 % 

Rozpočet na rozpočtový rok 2014 je po jeho schválený obecným zastupiteľstvom záväzný, 

rozpočty na dva rozpočtové roky orientačné.  

Daňové príjmy 

Daňové príjmy sú tvorené výnosom dane z príjmov fyzických osôb, podielovej dane zo 

štátneho rozpočtu, majetkovými daňami a daňami za tovary a služby, t.j. daňami, ktoré Obec 

Kvakovce vyberie od svojich občanov , a to najmä daň z nehnuteľnosti a poplatok za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad.  

Nedaňové príjmy 

U nedaňových príjmov, t.j. príjmov z vlastníctva majetku, príjmov z administratívnych 

a iných poplatkov , sa neuvažuje so zvyšovaním týchto príjmov.  

Bola dodržaná informačná povinnosť zo strany obce, podľa ktorej musí byť rozpočet obce 

v súlade s § 9, odst. 2 zákona o obecnom zriadení pred schválením zverejnený najmenej na 15 

dní spôsobom v obci obvyklým. Táto povinnosť  plynula dňom 27.11.2013. 

 

Z hľadiska metodickej správnosti predloženého návrhu rozpočtu možno konštatovať, že návrh 

rozpočtu na roky 2014-2016  plne zohľadnil všetky špecifiká Príručky na zostavenie návrhu  
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rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 vydanej v súlade s § 14 zákona číslo 523/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení, v štruktúre podľa § 4, odst. 1  

toho istého zákona, ktorá bola publikovaná vo Finančnom spravodajcovi číslo 3/2013 dňa 

06.03.2013 pod číslom MF /008432/20132-411. 

 Obec Kvakovce od roku 2009 plne rešpektovala povinnosť zostavovania  a vyhodnocovania 

obecného rozpočtu v programovej štruktúre.  T. r. nakoľko existuje výnimka /zákon č. 

426/2013 Z.z/ pre obce do 2000 obyvateľov, obec nie je povinná  už vyhotovovať rozpočet 

v programovej štruktúre. Z pohľadu celkovej koncepcie predkladaného rozpočtu možno 

konštatovať, že filozofia jeho zostavania aj keď veľmi chce,  nemôže  rešpektovať všetky 

vonkajšie vplyvy dopadajúce v súčasnosti na plecia samospráv – vrátane neustále sa 

znižujúcich podielových daní. 

Záverečné stanovisko:  Zohľadnením všetkých pripomienok a pozmeňujúcich návrhov 

odporúčam obecnému zastupiteľstvu tento dokument schváliť a následne zobrať na vedomie 

aj návrh rozpočtu obce na ďalšie dva roky, teda na roky 2015 – 2016. Podpísaný Ing. 

Vladimír Malý, hlavný kontrolór obce Kvakovce. 

Ešte by som chcel doplniť informáciu čo sa týka výberu daní, že dane ktoré nebudú zaplatené 

budú vymáhané súdom a následne exekúciou. Je to zo zákona. 

 

Zástupca starostu- ďakujem pekne pán Ing., páni poslanci počuli ste správu hlavného 

kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2014 máte k tomu niekto ešte nejaké dotazy?   

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus  

 

 Poslanec Magnus-  mal by som návrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  rozpočet obce na rok 2014  

Rozpočet na roky  2015- 2016 orientačne  / v EUR/ 

Bežné príjmy   190 816,00  

Bežné výdaje    164 390,00 

Kapitálové príjmy   1 231 985,00 

Kapitálové výdaje   1 252 655,00 

Finančné operácie príjem  0,00 

Finančné operácie výdaj  5 756,00 

Spolu príjem    1 422 801,00 

Spolu výdaj    1 422 801,00 

 

 

 

OZ na základe zákona č. 426/2013 využíva možnosť pre obce do 2000 obyvateľov nevyužívať 

pri rozpočtovaní programový rozpočet. 
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Zástupca starostu- ďakujem pekne, páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Magnusa, 

týkajúci sa schválenia rozpočtu na rok 2014. Kto je za tento návrh nech dvihne ruku!  

 

HLASOVANIE - 3 za 

1 proti ( Danč) 

           0 zdržal sa 

   1 neprítomný 

    

 

Zástupca starostu- ďakujem. Konštatujem traja poslanci za, jeden proti, jeden neprítomný 

Konštatujem páni poslanci, že rozpočet na rok 2014 ako vyrovnaný rozpočet v  príjmovej a 

výdavkovej časti tak ako bol predložený návrh, bol schválený. 

 

3. BOD Úhrada faktúry č. 32013 „Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií     v obci  Kvakovce“  
 

Zástupca starostu- ďalší bod je úhrada faktúry č. 32013 týkajúcej sa fakturácie poradenskej, 

konzultačnej a administratívnej služby pre projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

v obci Kvakovce“.  Páni poslanci v roku 2009 bola uzatvorená zmluva na túto činnosť ktorú 

som vám pred chvíľou predniesol s firmou Ing. Miroslav Babinský na základe ktorej 

vyplynula povinnosť obce za predmetné spracovanie projektu „ Rekonštrukcie miestnych 

komunikácií v obci Kvakovce“ zaplatiť 10 % z predmetnej činnosti, keďže z tejto sumy a na 

základe poukázaných finančných prostriedkov, ktoré obec získala z Poľnohospodárskej 

platobnej agentúry, 17 200 € je tá suma, ktorá prináležala firme s ktorou bola uzatvorená 

zmluva z roku 2009 za tie služby ktoré obci poskytla, ku dnešnému dňu bolo ešte 

neuhradených z tejto sumy 16 269, 79€ a preto vám predkladám faktúru, ktorá došla v týchto 

dňoch nato aby sme túto faktúru schválili. Páni poslanci, nech sa páči otváram rozpravu 

k predmetnej úhrade a k predmetnej faktúre.  

Pokiaľ nemá nikto nič, ešte chcem povedať, že je to faktúra a suma ktorá v nej je, je za služby 

ktoré išla mimo toho projektu a ktorú uzatváral predchodca pán Kolesár s predmetnou firmou 

a zostala z roku 2009 neuhradená. Túto faktúru v takejto sume ako vám hovorím 16 000€ 

musí znášať obec teraz, a či sa to niekomu páči alebo nie, ten záväzok je platný a keď pán 

poslanec mal pripomienku k návrhu rozpočtu a komunikácie, tak mu chcem povedať, že na 

tieto komunikácie na  tento rok pôjde z rozpočtu „ na tie zrealizované komunikácie“ pôjde 

z rozpočtu  obce na úhradu tejto faktúry, ktorá už mala byť predmetom v predchádzajúcom 

období úhrady, pôjde z rozpočtu obce 16 269, 79 €, to je riadna položka, ktorú obec teraz 

musí nájsť, pretože zmluva je platná, splatnosť faktúry je 21.12.2013 ak to neuhradíme  
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predmetná firma si predmetnú úhradu bude vymáhať v zmysle zákona. Takže sme na konci 

roka a táto faktúra je pre nás riadnou záťažou, ale bohužiaľ neostáva nám nič iné len sa s tým 

popasovať a vysporiadať sa s tým tak, aby sme túto situáciu zvládli. 

 

Pán poslanec Danč požiadal zástupcu starostu k nahliadnutiu zmluvy. Zástupca starostu,  

poskytol pánovi Dančovi zmluvu.  

 

 

Zastupca starostu- tak ako som hovoril predtým, táto zmluva je z roku 2009 a je platná, 

záväzok z nej vyplývajúci si obec musí splniť, nebola uhradená v predchádzajúcom období, 

práce sa zrealizovali, projekt všetko v poriadku, len sa nezaplatili, takže neostáva nám nič iné 

keďže faktúra je na svete, dátum splatnosti je jasný tak ako je vo faktúre uvedený, ak je obec 

nezaplatí zákonom stanovenej lehote budeme mať s tým problém, takže vám doporučujem 

aby sme túto faktúru schválili. 

 

 O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník 

 

Pán poslanec Humeník- mal by som návrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úhradu faktúry č.  32013 pre dodávateľa Ing. Miroslava 

Babinského  v sume 16 269,79 €. Predmetom fakturácie  sú poradenské, konzultačné 

a administratívne služby pre projekt „ Rekonštrukcia miestnych komunikácii  v obci 

Kvakovce“ na základe zmluvy o dielo č. D/ 2009/2 zo dňa 13.3.2009  a dodatku č. 1 zo dňa 

04.10.2011. 

Zástupca starostu- ďakujem pekne, páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Humeníka, 

kto je za tento návrh nech dvihne ruku! 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti 

           1 zdržal sa ( Danč) 

   1 neprítomný 

 

Zástupca starostu- ďakujem. 3 za, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Jeden poslanec. 

Konštatujem 3 za, 1 sa zdržal,1 neprítomný. Ďakujem pekne. 

4. BOD Platobný rozkaz GRUND Vranov nad Topľou, s. r. o. 

Zástupca starostu – páni poslanci 16.12.2013 bol doručený na obec Kvakovce platobný 

rozkaz vydaný Okresným súdom vo Vranove nad Topľou v právnej veci, navrhovateľ 

GRUND Vranov nad Topľou s. r. o. zastúpený  Dr. Ing. Michalom Plentom proti odporcovi 

obci Kvakovce o zaplatenie 45 430,92 € s príslušenstvom. 
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Predmetný súd rozhodol: Ukladá odporcovi aby do 15 dní odo dňa doručenia platobného 

rozkazu zaplatil navrhovateľovi sumu 45 430,92 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 9,25 

ročnej sumy zo 45 430,92 € od 07.06.2012 až do zaplatenia, nahradil trovy konania vo výške  

2 725 € za zaplatený súdny poplatok a trovy právneho zastupovania vo výške 1 401, 32 € 

právnemu zástupcovi navrhovateľa alebo aby ste v tej istej lehote podal odpor na tomto súde. 

Platobný rozkaz doručený atď. 

Odvolanie proti výroku a trovách konania možno podať do 15 dní od doručenia platobného 

rozkazu na okresnom súde vo Vranove nad Topľou. 

Takže páni poslanci máte v spise predložený platobný rozkaz, ktorý sa týka zaplatenia 

predmetnej sumy. Predmetná faktúra sa týka zrealizovanej investičnej akcií „ Rekonštrukcia 

verejného osvetlenia v rekreačnom stredisku  Domaša- Dobrá, ktorá bola realizovaná 

v predchádzajúcom období a ktorá bola skolaudovaná v roku 2009 v predchádzajúcom 

volebnom období pána Kolesára a funkčnom období tu pána kolegu poslanca Danča. 

K predmetnej veci aj v uznesení aj vo výročnej správe v ukončenia stavby bolo deklarované 

zo strany obce bolo, že predmetná stavba je ukončená, ufinancovaná, vyrovnaná, všetko je  

v poriadku. Ako vidíme asi to tak nie je, pretože v roku 2013 nám došiel platobný rozkaz, že 

predmetná firma si vymáha a žiada od obce zaplatiť neuhradenú faktúru v tej sume o ktorej 

som vás informoval 45 430,92 € za zrealizované práce, ktoré boli realizované v roku 2009. 

Nech sa páči páni poslanci k predmetnému bodu otváram rozpravu. 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Danč 

Pán poslanec Danč- ak môžem, takto vyzerá, že asi zato môžem ja zase, lebo iba mňa si 

spomenul, že ja som v tomto čase tu bol, ale bohužiaľ je to už štyri roky, tri roky, štyri roky 

no a nepamätám si nato, neviem posúdiť či to zaplatené bolo a prečo to zaplatené nebolo. To 

bolo pred štyrmi rokmi, bohužiaľ. Niekto si nepamätá čo bolo pred rokom. 

Zástupca starostu- ja som iba v krátkosti reagoval nato pán poslanec, pretože ak si navrhoval 

prebytkový rozpočet tak ak aby sme tieto faktúry z roku 2009 nemuseli platiť tak možno by 

sme sa dostali k prebytkovému rozpočtu, ale vzhľadom k tomu, že vyskakujú aj tie veci, ktoré 

súvisia s predchádzajúcim obdobím a ktoré sú v súdnych sporoch a ktoré nie sú ukončené 

a bude záležať na tom ako dopadnú a keď si registroval správu hlavného kontrolóra 

k rozpočtu tak ďalším prehmatom v predchádzajúcom období, ktorý má reálny dopad na 

dnešné obdobie je tak isto zlyhanie v projekte Cezhraničnej spolupráce kde obec vyšlo na 

30 000 € ktoré musela  zaplatiť zo svojich zdrojov, zo svojich finančných prostriedkov, zo 

svojho rozpočtu, pretože neboli zvládnuté legislatívne podmienky projektu. Bolo to za 

obdobie pána Kolesára a tvojho poslancovania 

Pán poslanec Danč -kedy ten výmer prišiel na úrad? 

Zástupca starostu- Tam máš dátum. 

Pán poslanec Danč- 16.12? Dnes je 20-tého. Keby si mi dal vedieť abo.... mohol som sa 

zachovať inakšie, bohužiaľ. Je to štyri dni. 

Zástupca starostu- dobre páni poslanci má niekto niečo k tomu z vás? 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus 
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Pán poslanec Magnus- chcel by som nadviazať na kolegu poslanca Danča s tým prebytkovým 

rozpočtom tu sa to všetko odráža ten prebytkový rozpočet s týchto faktúr predchodzích, ktoré 

teraz musíme uhrádzať, neviem z čoho vytvoriť ten prebytkový rozpočet, keď vidíš jak 

stojíme zo všetkým. 

 Pán poslanec Danč- ja som ti povedal z čoho. Tam sú platy atď. 

Pán poslanec Magnus- predniesol by som návrh 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o doručení platobného rozkazu, spisová 

značka : 7Cb/2/2013 IČS: 8813212033 predmetný platobný rozkaz vydal  Okresný súd 

Vranov nad Topľou v právnej veci : navrhovateľa:     GRUND Vranov  nad Topľou, s. r. o.  

            Makovická 934/16 

            Vranov nad Topľou  

            IČO: 31686974   

      

        zastúpený :    JUDr. Ing. Michal Plenta 

          Sídlisko Okulka 19/42 

          Vranov nad Topľou 

         

                proti odporcovi :       Obec Kvakovce  

           Kvakovce 88 

                      IČO:  0332518 

O zaplatenie  45 430, 92 € s prísl. 

 

 

Páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Magnusa, kto je za tento návrh nech dvihne 

ruku! 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti 

           0 zdržal sa 

   1 neprítomný 

 

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

Pán poslanec Humeník-  mal by som návrh na uznesenie.  

Obecné zastupiteľstvo ukladá zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu, aby  

prostredníctvom právneho zastúpenia JUDr. Jordánovej podal v zákonnej stanovej lehote 

proti platobnému rozkazu odpor.  
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Zástupca starostu- ďakujem pekne páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Humeníka, 

kto je za tento návrh nech dvihne ruku! 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti 

           0 zdržal sa 

   1 neprítomný 

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

Páni poslanci k predmetnému platobnému rozkazu budem informovať právneho zástupcu 

a zákonom stanovenej lehote na základe uznesenia, ktoré teraz boli schválené podáme voči 

predmetnému platobnému rozkazu odpor a o predmetnej veci vás budem informovať. 
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Zástupca starostu ukončil XII. zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Kvakovce 

o hodine 18 a 55 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 20.12. 2013 

schvaľuje 

 

UZNESENIE 42/2013 zo dňa 20.12.2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  rozpočet obce na rok 2014  

Rozpočet na roky  2015- 2016 orientačne  / v EUR/ 

Bežné príjmy   190 816,00  

Bežné výdaje    164 390,00 

Kapitálové príjmy   1 231 985,00 

Kapitálové výdaje   1 252 655,00 

Finančné operácie príjem  0,00 

Finančné operácie výdaj  5 756,00 

Spolu príjem    1 422 801,00 

Spolu výdaj    1 422 801,00 

 

OZ na základe zákona č. 426/2013 využíva možnosť pre obce do 2000 obyvateľov 

nevyužívať pri rozpočtovaní programový rozpočet. 

 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti 

           1 zdržal sa ( Danč) 

   1 neprítomný 

 

 

UZNESENIE 43/2013 zo dňa 20.12.2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úhradu faktúry č.  32013 pre dodávateľa Ing. Miroslava 

Babinského  v sume 16 269,79 €. Predmetom fakturácie  sú poradenské, konzultačné 

a administratívne služby pre projekt „ Rekonštrukcia miestnych komunikácii  v obci 

Kvakovce“ na základe zmluvy o dielo č. D/ 2009/2 zo dňa 13.3.2009  a dodatku č. 1 zo dňa 

04.10.2011. 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti 

           1 zdržal sa ( Danč) 

   1 neprítomný 



 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 20.12. 2013 

berie na vedomie 

 

UZNESENIE 44/2013 zo dňa 20.12.2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o doručení platobného rozkazu, spisová 

značka : 7Cb/2/2013 IČS: 8813212033 predmetný platobný rozkaz vydal  Okresný súd 

Vranov nad Topľou v právnej veci : navrhovateľa:  GRUND Vranov  nad Topľou, s. r. o.  

          Makovická 934/16 

          Vranov nad Topľou  

           IČO: 31686974   

      

        zastúpený :    JUDr. Ing. Michal Plenta 

          Sídlisko Okulka 19/42 

          Vranov nad Topľou 

         

                proti odporcovi :     Obec Kvakovce  

           Kvakovce 88 

                      IČO:  0332518 

O zaplatenie  45 430, 92 € s prísl. 

 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti 

           0 zdržal sa 

   1 neprítomný 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 20.12. 2013 

ukladá 

 

UZNESENIE 45/2013 zo dňa 20.12.2013 

 

Obecné zastupiteľstvo ukladá zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu, aby  

prostredníctvom právneho zastúpenia JUDr. Jordánovej podal v zákonnej stanovej lehote proti 

platobnému rozkazu odpor.  

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti 

           0 zdržal sa 

   1 neprítomný 

 


