
Zápisnica 

z  V. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kvakovce v roku 2014 

konaného dňa 09.mája 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 V. zasadnutí OZ 

Prítomní:  

- starosta obce – Tutko Ján 

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

Neprítomný: poslanec OZ –Danč Jozef,  

Občania obce Kvakovce -  v počte 2 

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 uznesenia č.07/2014 zo dňa 30.01.2014 

3.Prevod  majetku z vlastníctva obce do vlastníctva súkromných osôb 

4. Záver  

 

III. časť – priebeh rokovania OZ 

     -  zasadnutie otvoril  starosta obce Kvakovce Ján Tutko o 19:00 hod. 

    - starosta obce, 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  V . zasadnutia OZ 

Starosta obce vyzval poslancov na doplňujúce prípadne pozmeňujúce návrhy   

k navrhnutému programu. 

Doplnenie programu navrhol  starosta obce Ján Tutko o bod: 

- Žiadosť o poskytnutie dotácie z Prešovského samosprávneho kraja týkajúci sa  

cyklopreteku 

   

Návrh zmeny a doplnenie programu OZ: 

Za bod 2: 

3. bod – Žiadosť o poskytnutie dotácie z Prešovského samosprávneho kraja týkajúci sa  

cyklopreteku 

 

Hlasovanie za návrh programu 

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

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

 

 

Schválený program 

 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie uznesenia č.07/2014 zo dňa 30.01.2014 

3. Žiadosť o poskytnutie dotácie z Prešovského samosprávneho kraja týkajúci sa  

cyklopreteku 

4.Prevod  majetku z vlastníctva obce do vlastníctva súkromných osôb 

5. Záver  
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1)  - za zapisovateľku určil starosta obce Perháčovú Martinu 

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

poslancov Humeníka Viktora a Magnusa Zdenka 

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

ukončil.  

    
 

 

2. BOD - Prerokovanie uznesenia č.07/2014 zo dňa 30.01.2014 

Starosta obce- uznesenie sa týka neschválenie vyplatenie odstupného bývalému starostovi 

pánovi Jánovi Ondovčákovi. K tomu chcem uviesť iba toľko, v tom čase kedy sa predmetné 

uznesenie príjmalo a na základe jeho požiadavky, ktorá bola z decembra v roku 2013 bol stav 

skutočne taký, že nárok na vyplatenie odstupné podľa môjho názoru pán Ondovčák nemal 

vzhľadom k tomu, že mu neskončilo funkčné obdobie. Funkčné obdobie mu skončilo až 

zložením sľubu nového starostu a tým vlastne splnil aj druhú podmienku, ktorú zákon ukladá 

po šesť mesačnom období je tam aj ukončenie funkčného obdobia. Z tohto dôvodu vám  

predkladám znovu do zastupiteľstva toto uznesenie, ktoré sa týka buď zrušenia toho uznesenia 

o nevyplatení a prijatie nového, že mu to odstupné patrí alebo ponechanie platnosť uznesenia 

07/2014. Podľa môjho názoru mu už teraz po tomto období a po tomto dátume v zmysle 

zákona odstupné patrí. Páni poslanci otváram rozpravu k tomuto bodu nech sa páči môžete sa 

vyjadriť.    

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník Viktor 

 

Poslanec Humeník Viktor- myslím, že keď je potom zložení sľubu nového starostu má nárok 

Mal by som návrh na uznesenie. 

Starosta obce- nech sa páči pán Humeník 

Poslanec Humeník Viktor-  

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie 07/2014 zo dňa 31.01.2014 o nevyplatenie odstupného 

bývalému starostovi obce Jánovi Ondovčákovi z dôvodu, že dňa 31.01.2014 mu skončilo 

funkčné obdobie a týmto dňom mu vznikol nárok na vyplatenie odstupného. 

 

Starosta obce – ďakujem pekne, páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Humeníka. Kto 

je za tento návrh nech dvihne ruku. 

 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   1 neprítomný 
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Starosta obce-  Štyria za, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, štyria za zrušenie 

uznesenia, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti, jeden neprítomný. 

 

Páni poslanci vzhľadom k tomu, že predmetné uznesenie ste pred chvíľočkou zrušili, bolo by 

rozumné v ďalšej časti prijať uznesenie o tom, že to odstupné mu schvaľujete. Samozrejme 

odstupné je viazané presne na vzorec podľa zákona 369/1990 v náväznosti na zákon 253/1994 

o platových pomeroch starostov, kde sa predmetná suma podľa tohto vzorca následne 

vypočíta. Nech sa páči otváram rozpravu  

 

  

O slovo sa prihlásil pán poslanec Dupaľ Jaroslav 

 

Poslanec Dupaľ Jaroslav- môžem ja?  

Starosta obce – nech sa páči 

Poslanec Dupaľ Jaroslav- taký koment, že v podstate tento zákon celoslovenský ohľadom 

odstupného starostov, primátorov a poslancov  to je veľký nezmysel. Ja som jednoznačne 

proti zrušeniu celého odstupného, v podstate človek, ktorý ide do funkcie, do samosprávy tak 

ide dobrovoľne na dobu určitú nemá dôvod.... Zákon je zákon bohužiaľ, ak zákon ukazuje, že 

má, tak nech sa to nechá.  

Starosta obce – ďakujem, chce niekto niečo doplniť? Má niekto nejaký návrh?  

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Tutko František 

 

Poslanec Tutko František-   

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odstupného pre bývalého starostu pána Jána 

Ondovčáka , vzhľadom k tomu, že mu 30.01.2014 vznikol nárok na vyplatenie odstupného 

podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v náväznosti na zákon 253/1994 

o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. 

Starosta obce- ďakujem pekne. Páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Tutka. Nech sa 

páči kto je za tento návrh nech dvihne ruku. 

 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   1 sa zdržal (poslanec Dupaľ) 

 1 neprítomný 

Starosta obce-  ďakujem pekne. Traja poslanci za, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Jeden 

poslanec, jeden neprítomný. Konštatujem, traja poslanci za, jeden sa zdržal, jeden  
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neprítomný. Kontatujem,že uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne páni poslanci uzatváram 

tento bod, pokračujeme v ďalšom bode. 

 

 

3.Žiadosť o poskytnutie dotácie z Prešovského samosprávneho kraja týkajúci 

sa  cyklopreteku 

 

Starosta obce – páni poslanci, vzhľadom k tomu, že sa každoročne koná na našom území už 

teraz významné cyklistické podujatie okolo Domaše a obec sa podieľa každoročne na 

zabezpečovaní tohto podujatia spolu s organizátormi. Je tu možnosť napomôcť pri organizácií 

tohto podujatia aj určitou finančnou čiastkou, ktorá vyplýva zo žiadosti na Prešovský 

samosprávny kraj (ďalej len PSK) VÚC kde podľa prijatého VZN je možnosť požiadať na 

takéto športové podujatie určitý finančný obnos. Vzhľadom k tomu, že je tam možnosť 

požiadať, dovolím si vám predložiť žiadosť o poskytnutie finančnej podpory s PSK  vo výške 

1000€ , samozrejme ostatné náležitosti, ktoré ukladá VZN PSK sa budú musieť dodržať 

a splniť podmienky tak ako si predmetné VZN vyžaduje. Nech sa páči tu je návrh žiadosti, 

ktorá je vypracovaná v polohe tak ako požaduje príslušné VZN s tým, jedná sa, tu je tá presná 

suma vyznačená. Celkový rozsah a náklad projektu je 22 000€, ale obec žiada ako jedna 

z osôb ktoré môžu požiadať o túto dotáciu o 1000€. Môžete sa k tomu vyjadriť nech sa páči. 

Nech sa páči môžete sa pozrieť. Doplním, myslím si, túto akciu a tento projekt podporuje 

každý z vás, je to dobrá akcia s určitou tradíciou, takže bolo by dobré, aby obec bola aktívna 

pri organizovaní tohto podujatia a aby sme aj takýmto spôsobom prispeli vyššej kvalite pri 

organizovaní tohto podujatia. Čo sa týka tohto  podujatia chcem vám povedať ešte jednu vec 

bude sa konať prvú júlovú sobotu, vychádza to 05.07. Sú tam ešte iné oznámenia o konaní 

akcií, ale teraz nemajú súvis s touto žiadosťou, potom budete priebežne informovaní. Teraz sa 

jedná o obsah, ktorý máte pred sebou v tej žiadosti. 

  

O slovo sa prihlásil pán poslanec Dupaľ 

 

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

Domaši tak odporúčam schváliť. 

Hlavný kontrolór obce- Chcem upozorniť na jednu vec vzhľadom k tomu, že je to dotácia, tak 

tam bude treba presne zúčtovať všetky financie a, že to poskytuje PSK tak sa to bude 

dokladať im ako, bude treba odložiť všetky bločky atď. 

 

Starosta obce – v tom VZN PSK sú jasne vymedzené podmienky a účel dotácie na športové 

aktivity je možné požiadať, ale samozrejme aj presne tak ako hovoríš pán kontrolór je treba 

predmetnú akciu zúčtovať. Myslím si, že je nutné dodržať tieto podmienky. Jedná sa len 

o tom využiť možnosť aká tu je a keďže to nie je podujatie charakteru zopár osôb, ale už  
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doslova presiahol určite náš región tak vám doporučujem aby ste predmetnú žiadosť o dotáciu 

schválili 

 

  

Pán poslanec Dupaľ Jaroslav -  mal by som návrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na VÚC PSK 

Prešov týkajúci sa podpory organizácie cyklistického podujatia okolo Domaše, ktoré sa 

uskutoční dňa 05.07.2014. Požadovaná suma činní 1000€ 

 

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

za tento návrh? 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   1 neprítomný 

 

 

Starosta obce- Ďakujem. Štyria za, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Štyria za, nikto sa 

nezdržal, nikto nebol proti, jeden neprítomný. 

 

Ďakujem pekne páni poslanci uzatváram tento bod . Pokračujeme v ďalšom bode 

 

 

 

4. Prevod  majetku z vlastníctva obce do vlastníctva súkromných osôb 
Starosta obce-  jedna sa o dokúp jednej parcely tu je geometrický plán, dokúp 160 m2 k 

jestvujúcej parcele je tu takýto stav, že prebehol tu dokúp v danej lokalite zo všetkých strán 

neviem z akého dôvodu zostal v strede trojuholník, ktorý ostal nevyužitý. Na jednej strane je 

to dobré, že sa to podarilo a prejavil záujem záujemca pán Barna má Predmetný pozemok 

prešiel schvaľovacím procesom majetkovej komisií a doporučuje ho na odpredaj, jedná sa 

o 160 m2. Chce sa niekto ohľadom toho opýtať? 
 

Starosta obce poskytol poslancom obecného zastupiteľstva geometrický plán 

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus  

 

Starosta obce- pán poslanec Magnus 
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Pán poslanec Magnus- mal by som návrh na uznesenie 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dopredaj pozemku k parcele č. 1811/39 pre p. Bartolomeja 

Barnu , bytom Slovenská Kajňa 150, výmera dokupovaného pozemku je 160 m2 v sume 

11,59€ za m2 

 

Starosta obce- páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Magnusa, kto je za tento návrh 

nech dvihne ruku! 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   1 neprítomný 

 

 

Starosta obce-  Štyria za, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem štyria za, nikto sa 

nezdržal, nikto nebol proti, jeden neprítomný. 

 

     

.  
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Starosta ukončil V. zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Kvakovce 

o 19 hodine 50 minúte s konštatovaním, že bol vyčerpaný program zasadnutia. 

 

 

 

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

 

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

dňa........................... 

 

 

 

Overovatelia : poslanci – Magnus Zdenko, Humeník Viktor 

 

Podpisy : 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––- 

 Starosta obce 

 

 



Obecné zastupiteľstvo na svojom V. zasadnutí dňa 09.05. 2014 

ruší 

 
UZNESENIE 23/2014 zo dňa 09.05.2014 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie 07/2014 zo dňa 31.01.2014 o nevyplatenie odstupného 

bývalému starostovi obce Jánovi Ondovčákovi z dôvodu, že dňa 31.01.2014 mu skončilo 

funkčné obdobie a týmto dňom mu vznikol nárok na vyplatenie odstupného. 

 

 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   1 neprítomný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo na svojom V. zasadnutí dňa 09.05. 2014 

schvaľuje 

 
UZNESENIE 24/2014 zo dňa 09.05.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odstupného pre bývalého starostu pána Jána 

Ondovčáka , vzhľadom k tomu, že mu 30.01.2014 vznikol nárok na vyplatenie odstupného 

podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v náväznosti na zákon 253/1994 o platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest. 

 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   1 sa zdržal (poslanec Dupaľ) 

 1 neprítomný 

 

 

 

 

UZNESENIE 25/2014 zo dňa 09.05.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na VÚC PSK Prešov 

týkajúci sa podpory organizácie cyklistického podujatia okolo Domaše, ktoré sa uskutoční 

dňa 05.07.2014. Požadovaná suma činní 1000€ 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   1 neprítomný 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo na svojom V. zasadnutí dňa 09.05. 2014 

schvaľuje 

 
UZNESENIE 26/2014 zo dňa 09.05.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dopredaj pozemku k parcele č. 1811/39 pre p. Bartolomeja 

Barnu , bytom Slovenská Kajňa 150, výmera dokupovaného pozemku je 160 m
2
 v sume 

11,59€ za m
2
 

 

 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   1 neprítomný 

 

 


