
Zápisnica 

z  I. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kvakovce v roku 2014 

konaného dňa 30. januára 2014 

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 I . 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 2  

Zapisovateľka - Perháčová Martina 

Ostatní prítomní – František Tutko 

 

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. Oznámenie výsledkov z doplňujúcich volieb do orgánov obce na funkciu starostu 

     obce  a odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvoleného starostu obce 

 3.  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 4.  Zloženie sľubu nového poslanca 

 5. Vystúpenie novozvoleného starostu 

 6. Určenie platu starostu obce 

 7. 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 traja poslanci OZ- v ďalšom slede oboznámil poslancov s navrhnutým 

programom rokovania  I . 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 I. zasadnutia O Z  j e d n o m y s e ľ n e. 

 

 

Schválený program 

 

1. Otvorenie 

 2. Oznámenie výsledkov z doplňujúcich volieb do orgánov obce na funkciu starostu 

     obce  a odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvoleného starostu obce 

 3.  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 4.  Zloženie sľubu nového poslanca 

 5. Vystúpenie novozvoleného starostu 

 6. Určenie platu starostu obce 

 7. Záver 

 

 

1)  - za zapisovateľku určil zástupca starostu Perháčovú Martinu 

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

poslancov Magnusa Zdenka a Humeníka Viktora 

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

ukončil.  
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2. Oznámenie výsledkov z doplňujúcich volieb do orgánov obce na funkciu 

starostu obce  a odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvoleného starostu obce 

 

 Zástupca starostu- vzhľadom k tomu, že pán predseda miestnej volebnej komisie pán Baran 

sa ospravedlnil z dôvodu pracovného vyťaženia, poprosil by som preto zapisovateľku 

miestnej volebnej komisie pani Puškášovú, aby bola taká láskavá a oboznámila nás 

s výsledkami z doplňujúcich volieb, ktoré sa uskutočnili 25. januára. Nech sa páči pani 

Puškášová máte slovo.  

 

Pani Puškášová- výsledky zo zápisnice volebnej komisie o výsledku doplňujúcich volieb 

v obci Kvakovce na starostu obce zo dňa 25. Januára 2014.  

Počet voličom, ktorým boli vydané obálky – 214 

Počet odovzdaných obálok – 214 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných na voľby na starostu obce – 209 

Počet platných hlasov –  

Pre kandidáta č. 1 – ten sa vzdal 

Pre kandidáta č. 2 – 92 hlasov 

Pre kandidáta č. 3 – 117 hlasov 

Za starostu obce Kvakovce v doplňujúcich voľbách bol zvolený počtom hlasov 117 Ján 

Tutko, bytom Kvakovce 109.  

 

Zástupca starostu- ďakujem pekne pani zapisovateľka, páni poslanci počuli ste informáciu od 

pani Puškášovej, týkajúcu sa základných štatistických  výsledkov komunálnych volieb. Tak 

ako to bolo konštatované, víťazom týchto volieb som sa stal ja, takže v zmysle platného 

zákona a platnej legislatívy, aby som nadobudol mandát v zmysle zákona potrebujem si splniť 

ešte zákonom stanovenú náležitosť a to je zloženie sľubu. Čo sa týka zloženia sľubu je to 

hneď v náveznosti na tretí bod a preto splním si túto zákonnú povinnosť a zložím sľub, ktorý 

prináleží  zloženiu kandidáta, ktorý bol úspešný vo voľbách  na post starostu.  

 

3.  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

Novozvolený starosta- 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej 

funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“. 

- Páni poslanci toto je zložený sľub, ktorý mi v zmysle zákona prináleží urobiť a na základe 

toho, nie je tu predseda miestnej volebnej komisie len doručil mi podpísané aj osvedčenie o 

zvolení. V rámci týchto splnených povinností od tejto chvíle som právoplatne vo funkcií 

starostu obce na obdobie, do termínu riadnych komunálnych volieb.   
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4.  Zloženie sľubu nového poslanca  

Starosta obce- vzhľadom k tomu, že som bol zvolený do funkcie starostu, zaniká mi funkcia 

poslanca OZ, ktorú som doteraz vykonával a na moje miesto v zmysle zákona nastupuje 

náhradník, ktorý bol s najvyšším počtom hlasov volený v riadnom termíne komunálnych 

volieb, pre volebné obdobie rokov 2010-2014, týmto občanom, ktorý nasleduje v poradí 

podľa počtu hlasov je Fantišek Tutko, ktorý je prítomný dnes tu a tak isto, aby splnil 

náležitosti zákona je povinný zložiť sľub poslanca, preto by som ho chcel pekne požiadať, 

aby bol taký láskavý a predmetný sľub zložil. Nech sa páči pán Tutko. 

Pán Tutko František-  

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, 

zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie 

poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia.". 

Starosta obce- ďakujem pekne pán Tutko, týmto ste splnil náležitosti v zmysle zákona a ste 

riadnym členom OZ a poslancom OZ na obdobie do najbližšieho termínu riadnych 

komunálnych volieb, ktoré budú na jeseň tohto roku. Ďakujem pekne.  

 

5. Vystúpenie novozvoleného starostu 
 

Starosta obce- pokiaľ by som v krátkosti sa vyjadril k úlohám, ktoré nás čakajú v najbližšom 

období do termínu riadnych komunálnych volieb, myslím že pred nami je veľmi náročné 

obdobie, vzhľadom k tomu, že je treba plniť spustu povinností, ktoré nám vyplývajú zo 

zákona, ale aj veci ktoré sa prenášajú z bývalých volebných období a zaťažujú tak chod  

a činnosti obce. Dúfame, že spoločnými silami spolu s vami poslancami OZ a s ostatnými 

občanmi tejto obce, tieto úlohy zvládneme a čo s najmenšími stratami dovedieme obec do 

jesenných komunálnych volieb, ktoré vlastne budú v tomto roku. 

Chcem sa poďakovať zároveň aj všetkým tým občanom, ktorí  vlastne boli a zúčastnili sa 

volieb už jedno v akom, ako hlasovali za ktorých z týchto predložených kandidátov, pretože tí 

ktorí sa zúčastnili týchto volieb, vyjadrili svoj názor, vyjadrili svoju vôľu slobodne tak ako 

chceli a tím pádom voľby boli platné. Jednotliví kandidáti obdŕžali toľko hlasov, koľko 

spomínala pani Puškášová. Takže z môjho pohľadu prajem Vám aj sebe veľa síl, aby sme 

náročné úlohy, ktoré tu pred nami stoja v nastavajúcom období zvládli tak, aby sme urobili 

maximálne pre túto obec. Takže z môjho pohľadu čo sa týka týchto náväznosti je  asi všetko. 
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6. Určenie platu starostu obce 
 

 

Starosta obce - v tejto veci z môjho pohľadu je to kompetencia zastupiteľstva. Nech sa páči 

páni poslanci otváram rozpravu.  

 

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus Zdenko 
 

Pán poslanec Magnus Zdenko- mal by som návrh na uznesenie 
 

 Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce v zmysle zákona NR SR o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest č.253/1994 Z. z v znení neskorších zmien a doplnkov 

schvaľuje základný plat starostovi obce Kvakovce p. Jánovi Tutkovi vo výške 1199,00 € v hrubom, 

podľa §3 ods. 1 a ods.2. 

Za správny výpočet podľa predmetného schváleného ustanovenia zodpovedá mzdová účtovníčka obce 

Kvakovce.    

Starosta obce – ďakujem pekne, páni poslanci počuli ste návrh týkajúci sa platu starostovi od 

pána poslanca Magnusa. Nech sa páči kto je za tento návrh nech dvihne ruku! 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   2 neprítomní 

 

Starosta obce- ďakujem, konštatujem traja poslanci za, dvaja neprítomní, nikto nebol proti, 

nikto sa nezdržal.  
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Starosta obce ukončil I. zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Kvakovce 

o hodine 17 a 45 minúte s konštatovaním, že bol vyčerpaný program zasadnutia. 

 

 

 

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

 

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

dňa........................... 

 

 

 

Overovatelia : poslanci – Magnus Zdenko, Humeník Viktor 

 

Podpisy : 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––- 

 Starosta obce 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo na svojom I. zasadnutí dňa 30.01. 2014 

schvaľuje 

 
UZNESENIE 01/2014 zo dňa 30.01.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce v zmysle zákona NR SR o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest č.253/1994 Z. z v znení neskorších zmien a doplnkov 

schvaľuje základný plat starostovi obce Kvakovce p. Jánovi Tutkovi vo výške 1199,00 € v hrubom, 

podľa §3 ods. 1 a ods.2. 

Za správny výpočet podľa predmetného schváleného ustanovenia zodpovedá mzdová účtovníčka obce 

Kvakovce.    

 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   2 neprítomní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


