
Zápisnica 

z  II. 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 II . zasadnutí OZ 

Prítomní:  

- starosta obce – Tutko Ján 

- poslanci OZ – Magnus Zdenko , Humeník Viktor, Tutko František 

Neprítomní: poslanci OZ –Danč Jozef, Dupaľ Jaroslav 

Hlavný kontrolór – Ing. Vladimír Malý 

Občania obce Kvakovce -  v počte 6 

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. Úhrada faktúry FV 130094 FV, 20130261, FV130031 firme EXPOL TRADE s. r. o. 

3. Úhrada faktúry  2013006 firma POZEMSTAV( zosuv pôdy) 

4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2014  

5. Plán zasadnutí na rok 2014 

6. Záver 

 

 

 

III. časť – priebeh rokovania OZ 

     -  zasadnutie otvoril  starosta obce Kvakovce Ján Tutko o 18.00 hod. 

    - starosta obce, 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  II . zasadnutia OZ 

Starosta obce vyzval poslancov na doplňujúce prípadne pozmeňujúce návrhy   

k navrhnutému programu. 

Návrh zmeny a doplnenie programu navrhol  starosta obce Ján Tutko. 

Návrh zmeny a doplnenie programu OZ: 

Za bod 3: 

4. bod -  Schválenie čerpania debetného úveru z OTP banky.  

5. bod -   Výzva na zaplatenie odstupného  

Hlasovanie za navrh programu 

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

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

 

 

Schválený program 

 

1.Otvorenie 

2. Úhrada faktúry FV 130094 FV, 20130261, FV130031 firme EXPOL TRADE s. r. o. 

3. Úhrada faktúry  2013006 firma POZEMSTAV( zosuv pôdy) 

4. Schválenie čerpania debetného úveru z OTP banky. 

5. Výzva na zaplatenie odstupného. 

6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2014  

7. Plán zasadnutí na rok 2014 

8. Záver 

 

 

 

1)  - za zapisovateľku určil starosta obce Perháčovú Martinu 

2) - za overovateľov zápisnice z II. zasadnutia OZ Kvakovce, určil starosta obce 

poslancov Magnusa Zdenka a Humeníka Viktora 

3)   - procedurálne otázky otvorenia II. zasadnutia OZ obce Kvakovce, starosta obce 

ukončil.  
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2. BOD - Úhrada faktúry FV 130094 FV, 20130261, FV130031 firme EXPOL 

TRADE s. r. o. 

 

Starosta obce- páni poslanci všetky tieto faktúry súvisia s riešením havarijnej situácie 

výmenou kotla v budove Obecného úradu, ktoré sme realizovali na základe toho, že 

v neskorej jeseni sa zistilo, že vlastne kotol je v havarijnom stave, boli sme už vo 

vykurovacom období a riešili sme túto situáciu, tak ako sme ju najlepšie riešiť mohli. Na 

základe ponúk, ktoré boli predložené bol vybraný dodávateľ -  firma EXPOL TRADE s. r. o., 

ktorý zrealizoval výmenu starých  kotlov za nový kotol, myslím si, že zatiaľ prevádzka kotla 

funguje v poriadku, neboli žiadne poruchy, alebo zistenia, ktoré by súviseli s tým, žeby boli 

práce nekvalitne prevedené. Bol zaškolený pracovník na prevádzku tohto kotla a preto faktúry 

ktoré máte predložené, respektíve, ktoré sú doručené obci, sú podľa schváleného rozpočtu tzn. 

podľa skutočnej ponuky, ktorá bola schvaľovaná ešte v jeseni s tým, že jedna faktúra sa týka 

demontáže a betonárskych prác, ktoré neboli v pôvodnom rozpočte, je na sumu 990€, je to 

súpis všetkého tak ako to bolo zrealizované.  Takže celková suma za dodávku kotla, všetky 

komponenty súvisiace s inštaláciou, tie bezpečnostné veci súvisiace s prevádzkou kotla 

a demontážou starých kotlov, plus murárske a betonárske práce, ktoré súviseli, aby tá kotolňa 

troška vyzerala a aby sa bol kotol dal usadiť na pôvodnú plochu. Niektorí, ktorí ste tam boli 

videli ste, že to bolo v dezolátnom stave, tieto základné práce sa museli urobiť aj keď tam 

bolo ešte potrebné dokončiť tú samospádovú prípojku, ktorá je technicky ináč riešená, ale 

bolo by to zase z finančných prostriedkov, zatiaľ toto riešené nebolo. Do budúcnosti pokiaľ 

by boli nato finančné prostriedky, by snáď mohlo technicky  sa ešte doriešiť, ale zatiaľ to nie 

je, to znamená, že celková faktúra za výmenu kotla včítane demontáži starých kotlov, odvoz, 

likvidáciu...atď. predstavuje sumu 5 580,41 €. Páni poslanci otváram rozpravu nech sa páči. 

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník Viktor 

Pán poslanec Humeník Viktor- ja by som mal návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje úhradu faktúr číslo FV 130094, FV 

 20130261, FV 130031 firme EXPOL TRADE s. r. o.  vo výške  5 580,41 € 

 

Starosta obce- páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Humeníka. Kto je zato, aby sa 

tieto faktúry uhradili s takým obsahom ako bolo uznesenie prečítané nech dvihne ruku! 

 

 HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   2 neprítomní 
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Starosta obce- Konštatujem traja za, zdržal sa niekto? Je niekto proti? Konštatujem, že 

uznesenie bolo schválené.  

 

 

3. BOD - Úhrada faktúry  2013006 firma POZEMSTAV( zosuv pôdy) 

 

Starosta obce-   páni poslanci registrujete určite, že v jarných mesiacoch boli realizované 

záchranné práce na zosuvnom území na zosunutom svahu pri miestnej komunikácií smerom 

na rekreačné stredisko Domaša- Dobrá, kde došlo k zosuvu pôdy a bolo potrebné na základe 

posudku od geológov urobiť určité sanačné práce, ktoré by zabránili ďalšiemu zosuvu pôdy 

a tým pádom škodám, ktoré by vznikli na obecnom majetku, na miestnej komunikácií ako aj 

súkromnom majetku fyzických osôb. Zrealizovali sa vtedy, v tom čase tie záchranné práce. 

Realizovala ich firma POZEMSTAV – Vladislav Tóth, ale tieto predmetné práce doposiaľ 

neboli uhradené. Vzhľadom k tomu, že predmetná akcia sa realizovala súčinnosti s Okresným 

úradom- odborom civilnej ochrany, predmetné náklady boli predložené v rámci mimoriadnej 

situácie na Okresný úrad, odbor CO a na základe týchto predložených dokladov a všetkých 

náležitosti, ktoré si bola obec povinná splniť, bolo obci vrátené resp. uhradené z Ministerstva 

vnútra záchranných prác pre obec Kvakovce suma 2 958,24 €. To bola suma, ktorú obec 

vynaložila na práce súvisiace na zosuvnom území a v náväznosti na to zostala visieť faktúra 

v sume 2 691,84 € pre už spomínanú firmu. Páni poslanci, nech sa páči, chce sa niekto niečo 

opýtať? Otváram rozpravu k tomuto bodu.  

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus Zdenko 

 

Starosta obce – nech sa páči pán poslanec 

Pán poslanec Magnus Zdenko- mal by som návrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje  príjem finančných prostriedkov 

z Ministerstva vnútra – záchranné práce obec vo výške 2 958,24 €   

 

Starosta obce- ďakujem, dávam hlasovať kto je za tento návrh pána poslanca Magnusa? Nech 

dvihne ruku! 

 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   2 neprítomní 
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Starosta obce- ďakujem, traja za, zdržal sa niekto? Je niekto proti? Konštatujem, že uznesenie 

bolo prijaté. Nech sa páči páni poslanci. 

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník Viktor 

 

Starosta obce – nech sa páči pán poslanec 

Pán poslanec Humeník Viktor- ja si myslím, že buďme radi, že tá firma nám toľko počkala 

a čakala za tými peniazmi, mal by som ďalší návrh na uznesenie. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úhradu faktúry č. 2013006 pre firmu Ladislav Tóth- 

POZEMSTAV, Vranov nad Topľou vo výške 2 691,84 € 

 

Starosta obce- páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Humeníka. Dávam hlasovať kto 

je za tento návrh nech dvihne ruku! 

 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   2 neprítomní 

 

 

Starosta obce- ďakujem, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že uznesenie bolo 

prijaté počtom hlasov traja za, dvaja neprítomní, nikto sa nezdržal. Ďakujem pekne. 

 

 

 

4. BOD -  Schválenie čerpania debetného úveru z OTP banky.  

 

Starosta obce- páni poslanci vzhľadom k tomu, že ku koncu kalendárneho roka 2013 obec 

uhrádzala značné finančné prostriedky za faktúry, ktoré boli ešte z predchádzajúceho 

volebného obdobia v roku 2009, bolo by rozumné zabezpečiť v prípade nejakej mimoriadnej 

udalosti finančné prostriedky, ktoré by obec mohla čerpať v prípade potreby v roku 2014 

a preto by som doporučoval, aby sme mali tú rezervu, formou schválenia debetného úveru 

z OTP banky v sume 20 000 € a mali zabezpečené v prípade potreby čerpanie finančných 

prostriedkov. Nech sa páči páni poslanci otváram rozpravu.  

 

O slovo sa prihlásil hlavný kontrolór obce Kvakovce pán Ing. Vladimír Malý 

 

Hl. kontrolór Ing. Vladimír Malý- ja by som mal jednu otázku.  
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Starosta obce – nech sa páči  

 

 

Hl. kontrolór Ing. Vladimír Malý- ten debet, ktorý bol za minulý rok či je vyrovnaný? 

 

Starosta obce – minuloročné čerpanie debetu bolo vysporiadané k 31.12.2013, tak ako bola 

urobená zmluva s OTP bankou. To znamená, že došlo k vyrovnaniu celého čerpania 

debetného úveru z predchádzajúceho roka, obec nemá žiadny záväzok voči OTP banke na rok 

2014. 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus Zdenko 

 

Starosta obce – nech sa páči pán poslanec 

Pán poslanec Magnus Zdenko- mal by som návrh na uznesenie 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje čerpanie kontokorentného úveru vo výške 

20 000 € z OTP banky.  

 

Starosta obce- ďakujem pekne, páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Magnusa. Kto je 

za tento návrh? Nech dvihne ruku! 

 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   2 neprítomní 

 

 

Starosta obce- ďakujem, traja za,  je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že návrh 

bol prijatý. 

 

 

 

5. BOD - Výzva na zaplatenie odstupného. 

Starosta obce- páni poslanci, dňa 13. januára bolo na podateľňu obce, Obecného úradu 

doručená výzva na zaplatenie odstupného, ktorú doručil bývalý starosta pán Ján Ondovčák 

s tým, že požaduje vyplatenie  trojmesačného odstupného za svoje predchádzajúce volebné 

obdobie, resp. ukončenie svojho volebného obdobia. Páni poslanci k predmetnej veci, pokiaľ 

sa týka môjho stanoviska, sú tam presné stanovené podmienky v zmysle zákona, týkajúce sa 

vyplatenie odstupného, o tejto veci sa vlastne ani nedebatuje pokiaľ predmetná osoba spĺňa 

podmienky zákona, buď jej v zmysle zákona odstupné patrí, alebo jej v zmysle zákona 

odstupné nepatrí a uznesenie zastupiteľstva musí byť v súlade zo zákonom. Takže podľa  
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predložených materiálov a podľa zistení musím konštatovať, že pánovi Ondovčákovi 

v zmysle zákona to odstupné nepatrí. To je moje stanovisko, otváram rozpravu k tomuto 

bodu, nech sa páči. 

     

 

O slovo sa prihlásil hlavný kontrolór pán Ing. Vladimír Malý 

 

Starosta obce- pán kontrolór 

 

Hl. kontrolór Ing. Vladimír Malý- na základe udanej žiadosti podľa zákona 154/2011 Z. z, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1994 Z. z o právnom postavení a platových pomerov 

starostov obcí § 5 ods.1 je stanovené kedy patrí starostovi odstupné. Budem citovať:  

 Po zániku mandátu starostu z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi 
odstupné z rozpočtu obce vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak 
vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov.  
V prípade pána Ondovčáka vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov, ale prvá podmienka 

nebola splnená pretože nebolo skončené funkčné obdobie. 

 Na základe zákona 369/1990 o obecnom zriadení je stanovené v § 13a 

Mandát starostu zaniká 

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,  

b) uplynutím funkčného obdobia,  

c) vzdaním sa mandátu, 

Pán Ondovčák predložil čestné prehlásenie, kde sa píše: že sa vzdávam  mandátu funkcie 

starostu obce Kvakovce s účinnosťou od 01.08.2013, to znamená že on naplnil podstatu toho 

zákona § 13a písm. c, tým že sa vzdal mandátu a nebola splnená podmienka nebolo skončené 

funkčné obdobie, ktoré sa podľa zákona 369/1990 - §13 ods.1 

Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. To znamená, že 

keby pán Ondovčák bol do konca, kedy ďalší starosta zloží sľub mal by nárok na odstupné, 

v tom prípade, že on sa vzdal mandátu pred skončení funkčného obdobia nemá nárok. 

 Starosta obce- ďakujem pekne pán kontrolór, nech sa páči páni poslanci. 

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník Viktor 

 

Starosta obce – nech sa páči pán poslanec 

Pán poslanec Humeník Viktor- ja by som chcel k tomu listu pána Ondovčáka, mal by som 

návrh na uznesenie. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce berie na vedomie výzvu p. Jána Ondovčáka na vyplatenie 

odstupného zo dňa 13.01.2014. 

Starosta obce- ďakujem, počuli ste návrh pána poslanca Humeníka. Kto je za tento návrh 

nech dvihne ruku! 
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HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   2 neprítomní 

 

 

 

Starosta obce- ďakujem, traja za,  niekto nebol proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že 

uznesenie bolo prijaté. 

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus Zdenko 

 

Starosta obce – nech sa páči pán poslanec 

Pán poslanec Magnus Zdenko-  predniesol by som návrh na uznesenie po tejto správe 

hlavného kontrolóra 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce neschvaľuje vyplatenie odstupného pre bývalého 

starostu obce p. Jána Ondovčáka z dôvodu, že nesplnil zákonom stanovené podmienky.  

 

Starosta obce- ďakujem,  počuli ste návrh pána poslanca Magnusa. Dávam hlasovať kto je za 

tento návrh nech dvihne ruku! 

 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   2 neprítomní 

 

 

 

Starosta obce- ďakujem, traja za,  je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nikto. Konštatujem, že 

uznesenie bolo prijaté. Páni poslanci chce ešte niekto niečo doplniť k tomuto bodu? 

Pokiaľ nemá nikto nič pokračujeme ďalej. 
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6. BOD - Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý 

polrok 2014  

Starosta obce- poprosil by som Ing. Vladimíra Malého- hlavného kontrolóra aby predmetný 

plán kontrolnej činnosti predniesol. 

Hl. kontrolór Ing. Vladimír Malý- 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kvakovce na I. Polrok 2014  

      

     V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov predkladám na schválenie obecnému zastupiteľstvu 

v Kvakovciach návrh plánu kontrolnej činnosti  na I. Polrok 2014. 

1.Následne finančné kontroly 

- kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce zameraná na formálnu a vecnú 

správnosť  

- kontrola príjmov a výdavkov uskutočnených prostredníctvom bankových účtov a pokladne 

- kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2011 Z.z. 

2. Ostatné kontroly 

- kontrola plnenia uznesení  OZ                                                                                                                                                 

- kontrola zverejňovania zmlúv faktúr a objednávok  

- Kontrola vybavovania sťažností a petícií 

- Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní  

s majetkom obce a majetkovými právami obce       

- Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane všeobecne 

záväzných nariadení obce a interných predpisov obce 

3. Iné-  

- vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2013 

- vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu za rok 2013  

-školenia  a konferencie ZHK SR   

- vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. Polrok 2014 

 

Vyvesené: 22.01.2014 

Zvesené:   31.01.2014                     

 Hlavný kontrolór obce Kvakovce                       

 Ing. Vladimír Malý        

 

Starosta obce- ďakujem pekne, páni poslanci počuli ste prednesený návrh plánu kontrolnej 

činnosti na I. polrok 2014, nech sa páči kto sa chce k tomu vyjadriť?  O slovo sa prihlásil pán 

poslanec Magnus Zdenko 
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Starosta obce – nech sa páči pán poslanec 

Pán poslanec Magnus Zdenko- predniesol by som návrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kvakovce na prvý polrok 2014. 

 

 

 

 

Starosta obce- ďakujem, páni poslanci  počuli ste návrh na uznesenie pána poslanca Magnusa.  

Kto je za tento návrh nech dvihne ruku! 

 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   2 neprítomní 

 

Starosta obce- ďakujem, traja za,  je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nikto. Konštatujem, že 

uznesenie bolo schválené s počtom hlasou traja za.  

 

        

7. BOD - Plán zasadnutí na rok 2014 

Starosta obce- k tomuto bodu chcem uviesť iba toľko, že v zmysle zákona o obecnom 

zriadení je povinnosť zvolať zasadnutie OZ minimálne raz za tri mesiace, ostatný 

harmonogram zasadnutí OZ, ktorý hovorí o kratšom termíne zasadnutí OZ je v možnostiach 

a kompetencií OZ. Nech sa páči páni poslanci otváram rozpravu k tomuto bodu. 

 

O slovo sa prihlásil hlavný kontrolór pán Ing. Vladimír Malý 

 

Starosta obce- pán kontrolór 

Hl. kontrolór Ing. Vladimír Malý- bolo by dobré, je to na dlhšie obdobie a v minulosti boli 

troška s tým problémy, tak sa prikláňam k tomuto návrhu s tým, aby termíny jednotlivých 

zasadnutí upresňoval starosta obce, prípadne v jeho zastupovaní jeho zástupca, ktorý bude 

zvolený a ktoré bude upresnené v pozvánkach   

 

 



11. strana zápisnice z II. zasadnutia 
OZ obce Kvakovce 2014 (30.01.2014) 

 

 

Starosta obce- mojou povinnosťou je pri zvolávaní zastupiteľstva minimálne  tri dni pred  

zasadnutím zverejniť program OZ a samozrejme všetky náležitosti, ktoré s tým súvisia. Jedná 

sa o časový či častejšie, alebo tak ako zákon ukladá minimálne raz za tri mesiace   

O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník Viktor 

 

Starosta obce – nech sa páči pán poslanec 

 

Pán poslanec Humeník Viktor- ja si myslím, že raz za tri mesiace je to málo a preto by som 

mal návrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva       

 na rok 2014 raz za dva mesiace, termín upresní starosta obce v pozvánke. 

 

 

Starosta obce- ďakujem, páni poslanci  počuli ste návrh na uznesenie pána poslanca 

Humeníka.  Kto je za tento návrh nech dvihne ruku! 

 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   2 neprítomní 

 

Starosta obce- ďakujem, traja za,  je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že návrh 

uznesenie bolo schválený s počtom hlasou traja za.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. strana zápisnice z II. zasadnutia 
OZ obce Kvakovce 2014 (30.01.2014) 

 

 

 

Starosta ukončil II. 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 : 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––- 

 Starosta obce 

 



Obecné zastupiteľstvo na svojom II. zasadnutí dňa 30.01. 2014 

schvaľuje 

 
UZNESENIE 02/2014 zo dňa 30.01.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje úhradu faktúr číslo FV 130094, FV 

 20130261, FV 130031 firme EXPOL TRADE s. r. o.  vo výške  5 580,41 € 

 

 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   2 neprítomní 

 

UZNESENIE 03/2014 zo dňa 30.01.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje  príjem finančných prostriedkov 

z Ministerstva vnútra – záchranné práce obec vo výške 2 958,24 €   

 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   2 neprítomní 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo na svojom II. zasadnutí dňa 30.01. 2014 

schvaľuje 

 
UZNESENIE 04/2014 zo dňa 30.01.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úhradu faktúry č. 2013006 pre firmu Ladislav Tóth- 

POZEMSTAV, Vranov nad Topľou vo výške 2 691,84 € 

 

 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   2 neprítomní 

 

 

 

UZNESENIE 05/2014 zo dňa 30.01.2014 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje čerpanie kontokorentného úveru vo výške 

20 000 € z OTP banky.  

 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   2 neprítomní 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo na svojom II. zasadnutí dňa 30.01. 2014 

berie na vedomie 

 
UZNESENIE 06/2014 zo dňa 30.01.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce berie na vedomie výzvu p. Jána Ondovčáka na 

vyplatenie odstupného zo dňa 13.01.2014. 

 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   2 neprítomní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo na svojom II. zasadnutí dňa 30.01. 2014 

neschvaľuje 

 
UZNESENIE 07/2014 zo dňa 30.01.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce neschvaľuje vyplatenie odstupného pre bývalého 

starostu obce p. Jána Ondovčáka z dôvodu, že nesplnil zákonom stanovené podmienky.  

 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   2 neprítomní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo na svojom II. zasadnutí dňa 30.01. 2014 

schvaľuje 

 
UZNESENIE 08/2014 zo dňa 30.01.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kvakovce na prvý polrok 2014. 

 

 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   2 neprítomní 

 

 

 

UZNESENIE 09/2014 zo dňa 30.01.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva       

 na rok 2014 raz za dva mesiace, termín upresní starosta obce v pozvánke. 

 

 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   2 neprítomní 

 

 


