
Zápisnica 

z  IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kvakovce v roku 2014 

konaného dňa 10. apríla 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 IV. zasadnutí OZ 

Prítomní:  

- starosta obce – Tutko Ján 
- poslanci OZ – Dupaľ Jaroslav, Magnus Zdenko , Humeník Viktor,  

Neprítomní: poslanci OZ –Danč Jozef, Tutko František 

Občania obce Kvakovce -  v počte 1 

Zapisovateľka - Perháčová Martina 

 

II. časť – spôsob a dôvod zvolania, navrhnutý program rokovania OZ 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal  starosta obce Ján Tutko  v súlade s § 13 odst.4. 

písm. a. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Návrh programu: 

  

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie a schválenie VZN o verejných kultúrnych podujatiach 

3. Prerokovanie a schválenie VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb 

4. Prevod vlastníctva z majetku obce do vlastníctva fyzických osôb 

5. 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  IV . zasadnutia OZ 

Starosta obce vyzval poslancov na doplňujúce prípadne pozmeňujúce návrhy   

k navrhnutému programu. 

Doplnenie programu navrhol  hlavný kontrolór Ing. Vladimír Malý o bod: 

 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kvakovce za rok 2013 

      Ďalší bod programu navrhol poslanec Jaroslav Dupaľ o bod: 

 - Rôzne 

       Zmenu programu o vypustenie bodu  navrhol starosta obce  Ján Tutko   

  - Prevod vlastníctva z majetku obce do vlastníctva fyzických osôb 

Návrh zmeny a doplnenie programu OZ: 

Za bod 3: 

 4. bod - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kvakovce za rok 2013 

   
 5. bod -  Rôzne 

 

Hlasovanie za návrh programu 

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

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

 

 

Schválený program 

 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie a schválenie VZN o verejných kultúrnych podujatiach 

3. Prerokovanie a schválenie VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kvakovce za rok 2013             

5. Rôzne 

6. Záver 
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1)  - za zapisovateľku určil starosta obce Perháčovú Martinu 
2) - za overovateľov zápisnice z IV. zasadnutia OZ Kvakovce, určil starosta obce 

poslancov Humeníka Viktora a Magnusa Zdenka 
3)   - procedurálne otázky otvorenia IV. zasadnutia OZ obce Kvakovce, starosta obce 
ukončil.  

    
 
 
 
 

2. BOD - Prerokovanie a schválenie VZN o verejných kultúrnych podujatiach  

Starosta obce- tak ako bolo prijaté uznesenie o tom, že predmetné predpisy je treba schváliť, 

bolo to uznesenie ešte z desiateho mesiaca minulého roka. Ja som predmetné uznesenie, 

vlastne o obidvoch všeobecných záväzných nariadeniach aj to druhé, ktoré nasleduje a ktoré 

prerokovali a schválili o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb predložil 

na prípravu predsedovi komisie cestovného ruchu pánovi A. Janevovi,10.10.2013 to prevzal, 

ten materiál komisia pripravovala určité obdobie. Je pravda, že funkčnosť tej komisie nejak 

nefunguje, bude treba sa zaoberať touto činnosťou a bude treba prijať nejaké riešenia, aby to 

začalo fungovať alebo sa to zrušilo, pretože to nefunguje tak ako to má fungovať. Takže je tu 

návrh na prerokovanie a schválenie VZN o verejných kultúrnych podujatiach. Ten návrh mala 

vlastne predkladať  komisia cestovného ruchu, kontaktoval som sa s ním ospravedlnil sa, že 

nemôže prísť pretože má nejaké povinnosti. Takže by som poprosil aby návrh predložil člen 

komisie cestovného ruchu pán poslanec Dupaľ. 

 

Poslanec Dupaľ Jaroslav- vďaka za prejavenú dôveru pán starosta, poprosím kolegu z toho 

dôvodu, že mi nejak nefunguje dobre  hlas od včera, aby to prečítali za mňa. 

 

 Starosta obce-   dobre v poriadku veď je počuť, že máš zdravotný problém. Kolegovia 

poslanci, pán poslanec Magnus? Nech sa páči. 

 

Poslanec Magnus Zdenko- 

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kvakovce o verejných kultúrnych podujatiach 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach v zmysle §4 ods. 3, §6 ods. 1, §11 ods. 4 písm. g) 

zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 

96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení zmien a doplnkov vydáva toto   
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Všeobecné záväzné nariadenie 

Obce Kvakovce o verejných kultúrnych podujatiach 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky usporadúvania verejných kultúrnych podujatí 

na území obce Kvakovce . 

 

Článok 2 

Základné ustanovenia 

 

1) Verejnými kultúrnymi podujatiami ( ďalej len „podujatie“) sa rozumejú verejnosti 

prístupné podujatia konané na území obce. Sú to: 

a) divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, 

b) koncerty, hudobné a tanečné produkcie, 

c) výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej 

tvorivosti, 

d) festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, 

e) tanečné zábavy, diskotéky a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy, 

f) artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia. 

 

2 ) Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených 

návštevníkov 

         a) v uzatvorenom priestore v rámci objektu ( ďalej len „objekt“), 

         b) na verejnom priestranstve 

3) Usporiadateľom podujatia môže byť právnická  alebo fyzická osoba. 

4) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na podujatia uvedené v čl.2, ktorí sa konajú 

v priestoroch škôl a školských zariadení, ak sú účastníkmi podujatia iba žiaci alebo študenti 

škôl alebo sa konajú v priestoroch ozbrojených zložiek. 

 

 

Článok 3 

Povinnosti usporiadateľov podujatí v objekte 

 

1) Usporiadateľ, prípadne ním poverený zástupca je povinný oznámiť zámer usporiadať 

podujatie obci – na obecný úrad, úsek sekretariátu na jednom z predpísaných tlačív podľa 

druhu zariadenia, charakteru podujatia a miesta jeho organizovania podľa prílohy č. 1 a č.2 

tohto nariadenia a to najskôr 7 dní pred jeho konaním. 
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2) Usporiadateľ, ktorý vykonáva podujatie pravidelne, si môže oznamovaciu povinnosť splniť 

formou jedného oznámenia na dlhšie časové obdobie, maximálne však na jeden štvrťrok 

vopred. 

3) Pri pravidelne opakujúcich sa podujatiach musí byť čas ukončenia v súlade s rozhodnutím 

o otváracích hodinách danej prevádzky. 

4) V prípade, že priestory určené na vlastnú činnosť budú poskytnuté na organizovanie 

podujatia iným osobám, sú vlastníci správcovia, prípadne užívatelia týchto priestorov povinní 

upozorniť usporiadateľa na povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia. 

Usporiadateľ je povinný k oznámeniu predložiť súhlas týchto oprávnených osôb. 

5) Usporiadatelia diskoték sú zodpovední za dodržiavanie zákazu podávania alkoholických 

nápojov na diskotékach s výnimkou piva a vína. 

6) Na diskotékach a tanečných zábavách určených pre osoby mladšie ako 18 rokov je 

všeobecný zákaz podávania a predaja alkoholických nápojov. 

 

 

Článok 4 

Povinnosti usporiadateľov podujatí na verejnom priestranstve 

 

 

1) Usporiadateľ, prípadne ním poverený zástupca je povinný obci oznámiť zámer usporiadať 

podujatie, ktoré sa má konať na verejnom priestranstve v rámci obce najneskôr 7 dní pred 

jeho konaním na predpísanom tlačive ( príloha č. 2 tohto nariadenia). 

2) Lehota najmenej jeden deň na oznámenie konania verejného kultúrneho podujatia, ktoré sa 

má usporiadať na verejnom priestranstve sa určuje  

a) pri vystúpeniach malých kultúrnych telies a pri prezentácií jednotlivca na hudobnom 

nástroji bez ozvučenia a osobitného užívania priestranstva. 

b) pri prezentácii firmy, organizácie, jednotlivca, prípadne produktu bez ozvučenia 

a osobitného užívania priestranstva, 

c) v iných odôvodnených prípadoch možno oznámenie prijať aj v deň konania podujatia. 

 

Článok 5 

Spoločenské podmienky konania podujatia v objekte a na verejnom priestranstve 

 

 

1) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré používajú alebo prevádzkujú zdroje 

hluku, infrazvuku alebo vibrácií počas konania verejných kultúrnych podujatí sú povinné  

a) zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila 

prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 

a požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v v životnom prostredí, 

b) predložiť na požiadanie obce objektivizáciu a hodnotenie hluku. 
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2) Usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za 

zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorsko-právnych 

daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov, 

za umožnenie výkonu dozoru na to  oprávneným orgánom a za dodržiavanie najvyššie 

prípustnej hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií šíriacich sa z priestorov konania podujatia. 

3) Usporiadateľ, resp. jeho pracovník poverený za verejné kultúrne podujatie, ako aj členovia 

usporiadateľskej služby určení usporiadateľom( ktorí musia mať nad 18 rokov veku) musia 

byť počas celého priebehu prítomní na verejnom kultúrnom podujatí a musia byť náležite 

poučení a označení ( napr. reflexná vesta, páska a pod.). 

 

Článok 6 

Všeobecné ustanovenia 

 

1) Usporiadateľ je povinný prihliadať na zámer podujatia a dôsledne rešpektovať ostatné 

VZN obce Kvakovce. 

2) Zmeny v údajoch v oznámení podľa článku 3 a článku 4 je usporiadateľ povinný oznámiť 

obci bezodkladne. 

3) V prípade škody vzniknutej na majetku obce počas prípravy alebo konania podujatia 

zavinenej usporiadateľom, tento zodpovedá za škodu podľa osobitných právnych predpisov. 

4) Obec môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom 

hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo 

verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva. 

5) Kontrolný orgán môže zakázať podujatie, ktoré sa podstatne odchýlilo od oznámeného 

účelu alebo pri zatajení skutočného zámeru podujatia ( neoprávnené podnikanie, nedovolená 

reklama, popieranie alebo obmedzovanie práv občanov, dopúšťania sa násilia alebo hrubej 

neslušnosti, iné porušenie ústavy a zákonov SR). Na rozhodovanie v tejto veci sa vzťahujú 

všeobecné predpisy o správnom konaní. 

6) Kontrolný orgán môže zakázať podujatie, ktorého konanie usporiadateľ neoznámil obci 

alebo je v rozpore s týmto nariadením. 

7)Kontrolný orgán upozorní usporiadateľa na zistené nedostatky a upovedomí ho o tom, aké 

následky môže mať ich neodstránenie . Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, 

kontrolný orgán podujatie zakáže, resp. zruší. 

8) Kontrolný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení 

usporiadateľovi ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia bude 

usporiadateľovi doručené do troch dní. Na rozhodnutie sa vzťahujú všeobecné predpisy 

o správnom konaní. Opravný prostriedok  proti rozhodnutiu o jeho zákaze alebo prerušení 

podujatia nemá odkladný účinok  
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Článok 7 

Osobitné predpisy 

 

1. Kultúrne podujatia podľa článku 2 ods. 1 písm. b) a písm. e) nie je možné usporiadať na 

verejnom priestranstve v obytnej zóne obce. 

2. V prípade organizovania kultúrneho podujatia podľa článku 2 ods. 1 písm. b)  a písm. e) 

usporiadateľ spolu s oznámením  zloží obci finančnú zábezpeku vo výške  

a) 300€ na kultúrne podujatia na verejných priestranstvách, 

b) 50€ na kultúrne podujatie v objekte, 

za účelom zabezpečovania bezpečnosti a verejného poriadku a náhrady škôd v obci. 

3. Oznamovacia povinnosť podľa tohto nariadenia sa nevzťahuje na podujatia, ktorých 

organizátorom a spoluorganizátorom je obec. 

4. Na žiadosť usporiadateľa obce môže finančnú zábezpeku odpustiť.   

  

 

 

Článok 8 

Kontrola a sankcie 

 

1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení zamestnanci 

obce, poslanci obecného zastupiteľstva a hlavný kontrolór obce. 

2) Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, sa dopúšťa priestupku podľa §46 Zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý môže byť uložená 

pokuta. 

3) Usporiadateľ, ktorý je právnickou osobou, môže obec za nesplnenie oznamovacej 

povinnosti podľa tohto nariadenia, za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za 

porušenie iných povinností usporiadateľa uložiť pokutu do 331 €.3 

4) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto 

nariadenie, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 6638€ v zmysle § 13 ods. 9 písm. a) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN o verejných kultúrnych podujatiach sú prílohy č. 1 

a č.2 

2) Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 

v Kvakovciach dňa ...... a účinnosť nadobúda pätnástym dňom odo dňa jeho zverejnenia na 

úradnej tabuli obce. 
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Starosta obce – páni poslanci počuli ste návrh VZN obce Kvakovce o verejných kultúrnych 

podujatiach, ktoré bolo zverejnené štrnásť dní oficiálnym spôsobom na internetovej stránke 

a na úradnej tabuli obce a v takejto forme tak ako to predložil pán poslanec kde vlastne 

predkladáme vám teraz na schválenie. Nech sa páči páni poslanci, máte niečo k tomu? 

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Dupaľ Jaroslav 

 

Poslanec Dupaľ Jaroslav- chcem sa spýtať. Nikto nepripomienkoval čo sa týka  prevádzok z 

Dobrej k VZN-ku? 

 

Starosta obce – nie. Pripomienky, ktoré mala verejnosť počas lehoty, ktorá je zákonom 

stanovená k predloženému VZN-ku neboli žiadne. 

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník Viktor 

 

Poslanec Humeník Viktor- pokiaľ to bolo vyvesené na úradnej tabuli, na internete nemal nikto 

pripomienky k tomuto návrhu mal by som návrh na uznesenie. 

 

Starosta obce – nech sa páči pán Humeník 

 

Poslanec Humeník Viktor-   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce 

Kvakovce o verejných kultúrnych podujatiach. 

Starosta obce- ďakujem pekne. Páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Humeníka. Kto 

je za tento návrh predmetného uznesenia nech dvihne ruku. 

 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   2 neprítomný 

 
 

Starosta obce- Ďakujem pekne. Traja za, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nikto, 

konštatujem, že uznesenie bolo prijaté traja za, nikto sa nezdržal, dvaja neprítomní. 

 

Páni poslanci pokračujeme ďalším bodom 
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3. BOD - Prerokovanie a schválenie VZN o pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb 

 
Starosta obce- máte predložený návrh všeobecného záväzného nariadenia, ktorý obdobne ako 

predchádzajúce bolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote. Pripomienky k tomuto VZN, 
čo sa týka verejnosti  neboli žiadne, nech sa páči páni poslanci môžete sa k  tomuto 
všeobecnému záväznému nariadeniu vyjadriť, respektíve predložiť návrh. Mal by to 

predkladať člen komisie cestovného ruchu, ale keďže má zdravotný problém predpokladám, 
že pán poslanec Magnus.   

 

Poslanec Magnus Zdenko- áno 

 

Starosta obce- nech sa páči máš slovo 

 

Poslanec Magnus Zdenko-  
Všeobecné záväzné nariadenie Obec Kvakovce o  pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach podľa  § 4 ods. 3 písm. i zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane 

spotrebiteľa a nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a v súlade so zákonom č. 455/1991/ Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecné záväzné 

nariadenie Obce Kvakovce o pravidlách predaja a v obchode a času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb.  

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

Týmto Všeobecným nariadením (ďalej len VZN) Obec Kvakovce pri výkone samosprávy plní 

úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa, utvára podmienky na zásobovanie obce a určuje čas 

predaja v obchode, čas prevádzky služieb a podmienky predaja na trhoviskách. 

 

 

Článok 2 

Určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 

1) Určením času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa vychádza z potrieb 

obyvateľov obce  a možností podnikateľov tak, aby nebola porušená a ohrozená rovnosť 

subjektov podnikajúcich v obci. 

2) Všeobecný prevádzkový čas v obchodoch potravín, priemyselného tovaru, drogérie sa 

určuje od  06.00 hod. do 20.00 hod. 
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3) Všeobecný prevádzkový čas v strediskách s prevažne stravovacou funkciou ( reštaurácia)  

sa určuje od 06.00 hod. do 22.00 hod, v strediskách so spoločenskou a zábavnou funkciou ( 

kaviareň, vináreň) a v strediskách s funkciou doplnkového stravovania a občerstvenia (bufet) 

sa určuje  prevádzkový čas od 06.00 hod. do 24.00 hod. V piatok, sobotu a deň, ktorý je 

pracovný deň a zároveň deň pred sviatkom prevádzkový čas je od 06.00 hod. ranných do 

02.00 hod po polnoci. 

4) Prevádzkovanie hudobných produkcií pri dodržaní právnych predpisov ( ako zákon 

o verejných kultúrnych podujatiach, autorský zákon, vládne nariadenie SR č. 339/2006 Z. z., 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a iné) 

na letných terasách  a na verejnom priestranstve sa určuje od 18.00 hod do 22.00 hod. 

V piatok, sobotu a deň, ktorý je pracovný deň a zároveň deň pred sviatkom prevádzkový čas  

je od 18.00 hod. ranných do 01.00 hod po polnoci. V uzavretých priestoroch v piatok, sobotu 

a v deň, ktorý je pracovný deň zároveň dňom pred sviatkom, prevádzkovanie hudobnej 

produkcie je povolené od 18.00 hod do 02.00 hod. po polnoci. 

5) Podnikatelia si sami určia prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s ust. ods. 2 až 4, pri 

rešpektovaní potrieb obyvateľov. Prevádzková doba musí byť zverejnená výveskou na dobre 

viditeľnom mieste. 

6) Z príležitostí obecných osláv hudobné produkcie na verejnom priestranstve môžu byť do 

04.00 hod. po polnoci. 

7) Z príležitostí konania verejných kultúrnych podujatí, plesov a svadieb prevádzkový čas sa 

určuje do 04.00 hod. po polnoci. 

 

Článok 3 

Uzatvorenie prevádzkarne 

 

Dočasne bez ohlásenia obecnému úradu sa môže prevádzkareň uzatvoriť na čas potrebný len 

v prípade: 

- vykonania inventarizácie 

- odstránenia živelnej udalosti 

- odstránenie havarijného stavu prevádzkarne alebo zariadenia 

- smrti pracovníka alebo poskytnutia voľna v súvislosti s náhlym ochorením alebo úrazom 

rodinného príslušníka prevádzkarne, kde je len jedna pracovná  sila alebo v súvislosti so 

zabezpečením a účasti na pohrebe blízkej osoby pracovníka prevádzkarne . 

Doba dočasného uzavretia prevádzkarne musí byť vyznačená na viditeľnom mieste. 

 

Článok 4 

Povinnosti podnikateľa 

 

1) Ohlásiť zriadenie alebo umiestnenie prevádzkarne na území Obce Kvakovce. 

2) Ohlásiť čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb. 
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3) Okrem ustanovení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov sú podnikatelia vykonávajúci podnikateľskú činnosť povinní: 

 a/ dodržiavať ust. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

      doplnkov vzťahujúce sa na výkon ich činnosti, 

 b/ dodržiavať ust. zákona č. 255/2007 Z.z  o ochrane spotrebiteľa, 

 c/ udržiavať čistotu počas celej prevádzkovej doby tak v predaji ako aj na chodníku 

      pred ňou  ( i keď je to verejné priestranstvo), 

 d/ dodržiavať ust. nariadenie vlády SR č. 339/2006 Z.z v znení neskorších predpisov, 

      ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, ultrazvuku 

      a vibrácií, 

 e/ zásobovanie zabezpečiť po komunikáciách k tomu vyhradených, 

4) Ohlásiť vznik daňovej povinnosti v zmysle platného VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

5) Ohlásiť zmeny v súvislosti s umiestnením prevádzkarne ako i ukončenie podnikania na 

území obce. 

 

Článok 5 

Ambulantný predaj 

 

1) Ambulantný predaj a poskytovanie rôznych služieb ambulantným spôsobom v obci 

Kvakovce sa vykonáva na verejnom priestranstve pred budovou Kultúrneho domu 

v Kvakovciach vždy na základe oznámenia v miestnom rozhlase. 

2) Pri výkone ambulantného predaja, služieb je podnikateľský subjekt povinný: 

-  udržiavať predajné miesto a jeho okolie v čistote a po skončení predaja ho uviesť do 

pôvodného stavu, 

- označiť predajné zariadenie presnou adresou predávajúceho ( prevádzkovateľa), na ktorej 

môže spotrebiteľ po skončení predaja tovaru alebo poskytnutí služby reklamovať prípadnú 

vadu výrobku a služby. 

 

Článok 6 

Kontrolná činnosť a sankcie 

 

1) Dozor nad dodržiavaním tohto Všeobecného záväzného nariadenia vykonávajú pracovníci 

obce a obecný kontrolór obce. 

2) Obec môže za porušenie tohto nariadenia: 

- uložiť prevádzkovateľovi ( predávajúcemu) pokutu do výšky 30 €, 

- alebo začať priestupkové konanie, 

- podať podnet miestne príslušnému živnostenskému úradu na zrušenie živnosti alebo 

prevádzkovanie živnosti pozastaviť. 
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3) Starosta obce môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 

pokutu do výšky  500,- €  ak poruší toto nariadenie. 

 

Článok 7 

  

Toto Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva  

v Kvakovciach dňa ........ a nadobúda účinnosť 15 dňom zverejnenia. 

 

Starosta obce- ďakujem pekne, páni poslanci počuli ste návrh VZN obce Kvakovce 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Nech sa páči, má niekto niečo 

k tomu, chce niekto pozmeniť, doplniť niektorý článok? 

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Dupaľ Jaroslav  

 

Starosta obce – pán poslanec 

Pán poslanec Dupaľ Jaroslav  -  V tom návrhu pripadá povinnosť čo sa týka prevádzok na 

Domaši tak odporúčam schváliť. 

Tak ak môžem, predniesol by som návrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce 

Kvakovce o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. 

Starosta obce- ďakujem pekne. Páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Dupaľa 

ohľadom schválenia všeobecného záväzného nariadenia o pravidlách času predaja a času 

prevádzky služieb. Kto je za to, aby bol schválený nech dvihne ruku. 

 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   2 neprítomný 

 
 

Starosta obce- Ďakujem pekne. Traja za, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že 

uznesenie bolo prijaté. S počtom hlasov traja za, nikto sa nezdržal, dvaja neprítomní. 

 

Páni poslanci uzatváram tretí bod týkajúci sa schválenia, prerokovania všeobecného 

záväzného nariadenia. Ďalším bodom 
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4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kvakovce za rok 

2013 

 
Starosta obce- nech sa páči pán Ing. Malý máte slovo. 
 
 

Starosta obce –  pán poslanec 

 

Hlavný kontrolór Ing. Malý- Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kvakovce 

za rok 2013.  

V súlade s plánom kontrolnej činnosti na prvý a druhý polrok  2013 predkladám túto správu. 

Predmetom kontroly- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola 

vybavovania sťažností a petícií, kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s  

majetkom obce, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 

vrátane  všeobecne záväzných nariadení obce a interných predpisov obce 

Objekt kontroly: Obec Kvakovce, Kvakovce 88 

Termín kontroly: 01.01.2013 – 31.12.2013 

Spôsob vykonania kontroly-  dokladová a fyzická 

Správa o kontrolnej činnosti predložená na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce 

Kvakovce konaného dňa 10.04.2014. 

-Týmto by som chcel dodať, že správa  mala byť prednesená do 60 dní po  ukončení roku, ale 

vzhľadom k tomu, že som nebol na februárovom  zasadnutí obecného zastupiteľstva  tak  to 

predkladám až teraz 

 

A./ Všeobecná časť. 

     Činnosť obecného úradu a celej obce bola poznamenaná vzdaním sa mandátu starostu obce 

Jána Ondovčaka k 31.7.2013 a problémov ktoré tomu predchádzali. Z toho dôvodu neboli  

odstránené uvedené nedostatky  a neboli realizované opatrenia navrhované v správe za rok 

2012.  

    Interné normatívne akty samosprávy obce predstavujú v praxi veľmi často využívanú 

a aplikovanú formu činnosti. Ich vydávaním sa realizuje oprávnenie riadiť činnosť 

podriadených subjektov vo vnútri organizačného celku - obce, resp. sa nimi zabezpečuje 

jednotná realizácia „právnych noriem“ v oblasti zákonom danej pôsobnosti. 
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 V podmienkach samosprávy obci medzi tieto základne vnútroorganizačne normy patria:     

- štatút obce 

- organizačný poriadok obecného úradu 

- pracovný poriadok zamestnancov obce 

- poriadok odmeňovania zamestnancov obce 

- zásady hospodárenia s majetkom obce 

- zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 

- zásady na ochranu majetku obce 

- registratúrny poriadok obce 

    Obec Kvakovce nemá spracované a prijaté všetky tieto normy. Nemá : Pracovný poriadok, 

Poriadok odmeňovania, Zásady na ochranu majetku obce.  Je nutné v nasledujúcom období 

jednotlivé normy spracovať na podmienky obce Kvakovce a prijať ich v rámci platnej 

legislatívy. 

    Obec Kvakovce má schválený rokovací poriadok OZ (obecného zastupiteľstva), ktorý 

upravuje postupy pri činnosti volených orgánov samosprávy a spracovanie príslušných 

zápisov a uznesení z ich zasadnutí. V hodnotenom období priebeh rokovaní OZ  bol v súlade 

s rokovacím poriadkom. Uznesenia zo zasadnutia OZ sú plnené priebežne. Zápisy zo 

zasadnutia OZ sú zverejňované na internetovej stránke obce. Pre zverejňovanie na úradnej 

tabuli obce bola oproti minulému roku zriadená úradná tabuľa na verejnom priestranstve, 

prístupná občanom 24 hodín denne. 

B./Rozpočtový proces 

    Rozpočet obce Kvakovce sa zostavuje v členení podľa rozpočtovej klasifikácie vydanej 

MFSR. Podľa §4, odst.5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa rozpočet 

obce Kvakovce zostavuje aj v programovej štruktúre. Rozpočet na rok 2013 bol prijatý ako 

vyrovnaný. Návrh rozpočtu obce bol vyvesený na pripomienkovanie a následne schválený 

OZ.                                                                                                                                                                                                

Vzhľadom k skutočnostiam ktoré vznikli v priebehu roka, bola obec na prefinancovanie 

investičných akcii nútená zobrať úver.                                                                                                                       

V priebehu hodnoteného obdobia boli poskytnuté financie na zabezpečenie akcie: Jánske dni, 

Detský Mikuláš, Jednota dôchodcov a ZŤP. 
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C./Záverečný účet obce 

  V súlade s ustanovením §16 NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy je obec povinná po skončení rozpočtového roka spracovať údaje o rozpočtovom 

hospodárení do záverečného účtu obce a v nadväznosti na ustanovenia §11, odst.4 písm. b 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení tento predložiť na schválenie OZ. 

 Bola vypracovaná správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2012. Starosta obce 

však nepredložil záverečný účet na prerokovanie OZ a jeho následnému schváleniu.   

D./ Majetok obce 

    Nerozlučne spojené s existenciou majetku obce je nakladanie s týmto majetkom. Obec 

a všetky subjekty, ktoré nakladajú s majetkom obce sú povinné s ním hospodáriť tak, aby to 

bolo v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Majetok 

obce sa musí zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať /§7, odst1,2 zák. SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obci v znení nesk. predpisov/. 

    Obec Kvakovce má hnuteľný majetok vedený na evidenčných listoch elektronickou 

formou/IFO soft Prešov/, nehnuteľný majetok vedený na listoch vlastníctva v evidencii 

katastrálneho úradu.  Veľké nedostatky vznikajú častým striedaním starostov, nakoľko 

neprebieha dokladové a fyzické odovzdávanie funkcie a s tým spojená inventarizácia majetku. 

Je potrebné vykonať inventarizáciu majetku a zosúladenie evidencie so skutočným stavom. 

Spracovať inventarizačne zápisy a aktualizovať hodnotu majetku obce. Tento nedostatok 

pretrváva z uplynulého roku. Po vzdaní sa mandátu starostu Jána Ondovčáka k 31.7.2013 síce 

bol urobený súpis hnuteľného majetku, ale nebola vykonaná riadna inventarizácia.  

    Obec je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Lehota medzi 

dvoma inventarizáciami nesmie byť dlhšia ako dva roky. Pri peňažných prostriedkoch 

v hotovosti  musia účtovne jednotky vykonať inventarizáciu najmenej štyrikrát ročne. 

Účtovne jednotky sú povinné preukázať vykonanie inventarizácie pri všetkom majetku 

a záväzkoch po dobu 5-tich rokoch po jej vykonaní. 

    Ochrana majetku pred poškodením, stratou, zničením, alebo zneužitím je zabezpečená 

v uzamknutých garážach a obecných priestoroch. Nedostatočne zabezpečený je uložený 

materiál v priestoroch poľnohospodárskeho družstva. 

E./Činnosť obecného úradu 

    Evidencia a výber miestnych daní podlieha osobitným predpisom a platným 

VZN/všeobecne záväzným nariadeniam/ obce Kvakovce. V evidencií daní z nehnuteľnosti sú 

nezrovnalosti z predchádzajúcich období. Tieto musí správca dane riešiť prioritne, nakoľko sú 

tam veľké daňové úniky. Napríklad v r.o. Domaša – Dobrá je evidovaných 465 

chát/poplatníkov/, pričom bolo vydaných 879 súpisných čísel. Nedoplatky evidovaných 

daňovníkov daní z nehnuteľnosti činia skoro 20 %. 
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  Tejto oblasti je potrebné venovať zvýšenú pozornosť a naviesť do toho poriadok. 

    Obec Kvakovce je povinná osobitne viesť evidenciu došlých sťažnosti v zmysle ustanovení 

zákona č. 9/2010 o sťažnostiach a mať prijaté „Zásady obce Kvakovce o vybavovaní 

sťažnosti“. Tieto zásady boli prijaté  a schválené OZ. V hodnotenom období bola prijatá jedna 

sťažnosť na porušenie zákona č. 211/2000 Z.z. a dve petície k usporiadaniu kultúrnej akcie 

Sun Dance. 

    Obec Kvakovce, ako povinná osoba podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám, riešila niekoľko žiadosti o prístup k informáciám . Bol podaný podnet na 

zástupcu starostu ktorý vykonával funkciu starostu po jeho vzdaní sa mandátu, ktoré bolo 

Obvodným úradom vo Vranove nad Topľou zamietnuté.  Je nutné k tomu podotknúť, že sú 

duplicitne požadované informácie, ktoré sú uverejnené na internetovej stránke obce/napríklad 

: Zápisnice zo zasadnutia OZ/, alebo vyžiadanie jednej informácie viacerými osobami 

navzájom prepojenými, s cieľom znefunkčniť činnosť  povinnej osoby z časového, či 

kapacitného hľadiska. Tu dochádza k „šikanóznemu výkonu práva na informácie“, pretože 

žiadosti sú účelové. Ich zmyslom nie je poskytnutie požadovaných informácií, ale neúmerne 

zaťaženie povinnej osoby. 

    Na zverejňovanie informácii v zmysle zákona bola zriadená internetová stránka obce 

a úradná tabuľa obce, ktorá spĺňa požiadavky zákona o sprístupnení 24 hodín na verejnom 

priestranstve.   

F./Ochrana životného prostredia 

    Životným prostredím je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov 

včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, 

voda, horniny, pôda, organizmy, ekosystémy a energia. 

    V súvislosti s tým je v intraviláne obce vykonávaný triedený množstvový zber 

komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, prostredníctvom firmy Fura s.r.o. 

Rozhanovce. V mieste sústredeného cestovného ruchu, rekreačnej oblasti Domaša - Dobrá sa 

zber a vývoz odpadu vykonáva veľkoobjemovými kontajnermi. K tomu bolo prijaté obecným 

zastupiteľstvom VZN č. 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

  VÝROK HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

    Na základe vykonaných kontrol a zistených nedostatkov hlavný kontrolór navrhuje prijať 

tieto opatrenia: 

- v nasledujúcom období prijať jednotlivé normy na podmienky obce Kvakovce v rámci 

platnej legislatívy a prijaté normy aktualizovať 
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- náležitú pozornosť venovať príprave rozpočtu obce, s dôrazom na plánovanie výdavkov na 

zabezpečenie financovania investičných akcií 

- vykonať inventarizáciu majetku a zosúladenie evidencie so skutočným stavom. Spracovať  

inventarizačné zápisy a aktualizovať hodnotu majetku obce 

- zabezpečiť hnuteľný majetok uložený v priestoroch poľnohospodárskeho  družstva proti 

poškodeniu a strate 

- správcom dane odstrániť nedostatky v evidencií daní, s cieľom 100% výberu daní, vrátane 

vyčíslenia sankčných úrokov 

- OZ prijať VZN o nakladaní s odpadom a nakladaní s finančnými prostriedkami za odpad 

- v rekreačnej oblasti Domaša - Dobra vykonávať triedený zber v súlade so zákonom č. 

343/2012, §39,  o odpadoch  

Vyhotovené v dvoch rovnopisoch: 

- pre potreby obecného úradu 

- pre potreby hlavného kontrolóra obce 

 

V Kvakovciach  28.2.2014             

 hlavný kontrolór obce Kvakovce    

Ing. Vladimír Malý  

Mám tu ešte správu z kontrol, ktoré som vykonal v  januári: 

V súlade s §18f odst. d zákonač.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Kvakovce 

 Správu o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v súlade s plánom kontrolnej 

činnosti na 1. Polrok 2014. 

Kontrolované obdobie: 1.1.2014 – 31.1.2014 

Miesto a čas vykonávania kontroly: obecný úrad Kvakovce, 14.2.2014 

Kontrolovaný subjekt: obecný úrad 

Predmet následnej finančnej kontroly: overenie vykonávania predbežnej finančnej kontroly 
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     Výsledok kontroly:                                                                                                                                                    

1.Bolo  overene vykonávanie predbežnej finančnej kontroly pracovníčkou obce na 

príjmových  a výdavkových  dokladoch – bez nedostatkov 

2.Bolo overené vykonávanie predbežnej finančnej kontroly došlých faktúr a splatnosť faktúr, 

došlých v termíne január 2014. 

- vykonávanie predbežnej finančnej kontroly - bez nedostatkov 

- po splatnosti 3 faktúry za výmenu kotla v súhrnnej výške 3580 eur 

Záznam vyhotovený 14.2.2014, hlavný kontrolór obce, Ing. Vladimír Malý 

 

Starosta obce – ďakujem pekne pán Ing., páni poslanci počuli ste predloženú správu o 
kontrolnej činnosti, ktorú predkladal pán Ing. Malý- hlavný kontrolór. Nech sa páči chce sa 
k tomu niekto vyjadriť? 
 
Do rokovania obecného zastupiteľstva prehovoril občan R. Kapráľ 

 
Pán Kapráľ- dva roky je nová adresa na obecnom úrade. 
 

Hlavný kontrolór Ing. Malý – prosím? 
  

Starosta obce  - pán Kapráľ, buďte taký dobrý, nevstupujte do rokovania. 
Pokiaľ by som mohol k tej správe, tie nedostatky ktoré vytýka pán hlavný kontrolór čo sa týka 

majetku alebo správe daní treba zvýšiť pozornosť budeme sa snažiť aby sa tieto nedostatky 

maximálnej možnej miere odstraňovali priebežne, pretože niektoré sú zatiaľ neriešené 

s objektívnych dôvodov, ale to neospravedlňuje ani mňa ani zamestnancov obce, respektíve 

obecného úradu aby tieto veci boli a záležitosti ktoré vyplývajú pre poslancov obecného 

zastupiteľstva, takže v rámci svojich možností, čo sa bude dať a v rámci kapacít,  ktoré sú či 

personálnej, budeme sa snažiť tieto nedostatky ktoré vytkol pán hlavný kontrolór odstrániť 

a zabezpečovať chod obce maximálne v súlade so zákonom. Toľko z mojej strany. Nech sa 

páči môžete sa vyjadriť. 

 

O slovo sa prihlásil pán hlavný kontrolór 

Hlavný kontrolór Ing. Malý-  ja by som ešte doplnil. Videl som, že sú pripravené väčšina 
z týchto dokumentov ktoré neboli s tým, že treba to dotiahnuť do konca a dať to schváliť 

obecnému zastupiteľstvu toto čo patrí, poprípade podpísať starostom obce to čo má právo 
podpísať. Treba to uviesť na prvú mieru, pretože sa to v podstate opakuje tie isté závady. Ja 

len hovorím, bolo to spôsobené aj tým, že sa tam menil starosta. A samozrejme aj tým, že 
niektorí občania takzvaní občania Kvakoviec stále vyžadujú teda podľa zákona o slobodnom  
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prístupe k informáciám informácie, ktoré sú dávno známe a niekoľko krát boli zverejňované 

a stále spôsobujú časovú tieseň na úkor toho aby zamestnanci obce mohli plniť tieto .... 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

zo dňa28.02.2014 

 

4. BOD - Rôzne 

Pán poslanec Dupaľ Jaroslav-   ja iba jedno sa chcem spýtať pani zapisovateľky, tí 

neprítomní kolegovia boli ospravedlnení neboli ospravedlnení? 
 
Zapisovateľka- František Tutko bol a pán Danč... 

 
Starosta obce – pán poslanec Tutko bol a pán Danč... 
 

Pán poslanec Dupaľ Jaroslav- ja by som chcel pripomenúť, že podľa zákona o obecnom 
zriadení, poslanec ktorý sa nezúčastní tri krát po sebe a sa neospravedlní na obecnom 

zastupiteľstve tak podľa zákona mu zaniká mandát 
 

Starosta obce- áno tie pravidlá sú jasné, pokiaľ by to takto bolo tak samozrejme, že tak sa 

bude aj postupovať.  

Ešte niečo páni poslanci. 

 

Pokiaľ nemá nikto nič páni poslanci, bol vyčerpaný posledný bod dnešného zastupiteľstva. 
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Starosta ukončil IV. zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Kvakovce 

o 19 hodine 10 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 IV. zasadnutí dňa 10.04. 2014 

schvaľuje 

 
UZNESENIE 20/2014 zo dňa 10.04.2014 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce 

Kvakovce o verejných kultúrnych podujatiach. 

 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   2 neprítomný 

 
 

 

 

UZNESENIE 21/2014 zo dňa 10.04.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce 

Kvakovce o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. 

 

 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   2 neprítomný 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo na svojom IV. zasadnutí dňa 10.04. 2014 

berie na vedomie 

 
UZNESENIE 22/2014 zo dňa 10.04.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra zo 

dňa 28.02.2014 

 

 

 


