Zápisnica
zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kvakovce v roku 2014
konaného dňa 11.júna 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 VI. zasadnutí OZ
Prítomní:
-

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

Neprítomný: poslanci OZ –Danč Jozef,
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. Riešenie problematiky s nakladaním TKO v MSCR Domaša Dobrá
3.Prevod majetku z vlastníctva obce do vlastníctva fyzických 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
je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ obce Kvakovce.

schopné,

pretože
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Prítomní štyria poslanci OZ- v ďalšom slede oboznámil poslancov s navrhnutým
programom rokovania VI . zasadnutia OZ
Starosta obce vyzval poslancov na doplňujúce prípadne pozmeňujúce návrhy
k navrhnutému programu.
Doplnenie programu navrhol poslanec OZ Dupaľ Jaroslav o bod:
- Rôzne
Návrh zmeny a doplnenie programu OZ:
Za bod 3 :
4. bod – Rôzne
Hlasovanie za návrh programu
- poslanci na výzvu starostu obce, aby hlasovali za navrhovaný program, odhlasovali
program rokovania VI. zasadnutia O Z j e d n o m y s e ľ n e.

Schválený program
1. Otvorenie
2. Riešenie problematiky s nakladaním TKO v MSCR Domaša Dobrá
3. Prevod majetku z vlastníctva obce do vlastníctva fyzických
4. Rôzne
5.Záver

1) - za zapisovateľku určil starosta obce Perháčovú Martinu
2) - za overovateľov zápisnice zo VI. zasadnutia OZ Kvakovce, určil starosta obce
poslancov Humeníka Viktora a Magnusa Zdenka
3) - procedurálne otázky otvorenia VI. zasadnutia OZ obce Kvakovce, starosta obce ukončil.
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2. BOD – Riešenie problematiky s nakladaním TKO v MSCR Domaša Dobrá
Starosta obce- páni poslanci chcem vás informovať o tom, že terajší systém nakladania
a likvidácia komunálneho odpadu v rekreačnom stredisku Domaša Dobrá je absolútne
nevyhovujúci a znamená pre obec obrovské finančné náklady, pretože systém cez
veľkoobjemové kontajnery do budúcnosti bude znamenať obrovské finančné straty pri
likvidácií tohto odpadu. Je najvyšší čas, je jún a je najvyšší čas aby sme sa touto
problematikou začali seriózne zaoberať s tým, aby na nasledujúci kalendárny rok to znamená
od prvého januára, boli prijaté opatrenia jak legislatívne tak aj technické na to, tak aby došlo
k rapídnej zmene nakladania s komunálnym odpadom v rekreačnom stredisku. Toto čo sa deje
teraz tam je proste..., sú vytvorené ideálne podmienky pre občanov, ktorí zneužívajú
veľkoobjemové kontajnery nato aby likvidovali odpad nie len, už dokonca od rekreačných
chát, ktoré sa v stredisku nachádzajú, ale aj podľa zistení je tam aj likvidácia odpadov
z okolitých dedín a prechádzajúcich cez stredisko rôznych iných ľudí a dochádza k tomu, že
sa nám plnia kontajnery aj mimo hlavnej sezóny, dvakrát do mesiaca a ani neviem čo teraz
bude v tejto sezóne, v hlavnej sezóne počas letných mesiacov júl, august aký to bude mať
ekonomický dopad na obec, na rozpočet obce. Preto vás informujem o tom, že je treba
a chcem vás požiadať o to, aby ste sa maximálnym spôsobom venovali tejto problematike,
ktorá v zmysle zákona obec je povinná riešiť nakladanie s odpadom v obci a toto už nie je pre
budúcnosť prípustné, aby tento systém, ktorý funguje teraz a ktorý bol prevzatý z minulosti,
aby ďalej takýmto spôsobom sa riešil. Jednotlivé finančné náklady a jednotlivé veci ktoré
súvisia s čerpaním na likvidáciu komunálneho odpadu v stredisku vám budú poskytnuté bez
problémov na Obecnom úrade, nemám ešte posledné faktúry za prvý polrok, preto vám to
neposkytujem v ucelenej forme, aj sám som si chcel urobiť štatistiku za prvý polrok a šiesty
mesiac treba dotiahnuť, ale signalizuje to podľa zatiaľ doterajších nákladov, že pôjdeme
oproti minulému roku možno o nejakých 30 - 40% hore. Nemôže to ďalej zostať v takejto
forme, preto vás o tom informujem a chcem vás požiadať, aby ste aj vy v rámci svojich
možností a schopností boli aktívni pri hľadaní riešenia v tomto probléme. Páni poslanci
otváram rozpravu k tomuto bodu.
O slovo sa prihlásil pán poslanec Dupaľ Jaroslav

Starosta obce- nech sa páči pán Dupaľ
Poslanec Dupaľ Jaroslav- v podstate túto problematiku sme už riešili asi dvakrát na
zastupiteľstvách. Včera bola myslím riešená na majetkovej komisii táto problematiky, že už
nejaká koncepcia je pripravená momentálne to nebudem ešte púšťať vonku, je ešte za tým
veľa prípravy takže z mojej strany asi toľko.
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Starosta obce- ďakujem. Nech sa páči páni poslanci.
O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus Zdenko

Poslanec Magnus Zdenko- predniesol by som návrh na uznesenie
Starosta obce- nech sa páči pán poslanec Magnus
Poslanec Magnus ZdenkoObecné zastupiteľstvo obce Kvakovce berie na vedomie, že je potrebné hľadať koncepčné
riešenie nakladania s TKO v MSCR – Domaša Dobrá, tak aby bolo čo najobjektívnejšie pre
vlastníkov nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v danej lokalite a zároveň zamedzilo sa
zneužívaniu existujúceho systému kde je likvidácia realizovaná formou veľkoobjemových
kontajnerov za vysoké finančné náklady
Starosta obce – ďakujem pekne, toto je návrh pána poslanca Magnusa. Kto je za tento návrh
nech dvihne ruku.

HLASOVANIE -

4 za
0 proti
1 neprítomný

Starosta obce- Ďakujem. Štyria za, jeden neprítomný, nikto nebol proti.
Páni poslanci, budem sa snažiť cez zamestnancov obce, pripraviť koncepčný materiál
samozrejme aj za vaše účasti a za účasti komisie jeden ucelený materiál, ktorý bude
predložený na schválenie ako tento problém do budúcnosti, teda od budúceho roku aby sa
zaviedol do praxe. Má ešte niekto niečo z vás k tomuto bodu?
Pokiaľ nemá nikto nič, uzatváram tento bod a pokračujeme ďalej.

3. Prevod majetku z vlastníctva obce do vlastníctva fyzických osôb
Starosta obce – máme tu tri žiadosti, boli predmetom zasadnutia majetkovej komisie, všetky
z odporúčaním, aby OZ schválilo. Jedná sa o žiadosti pani Mižičkovej, je tu žiadosť je tu
priložený geometrický plán bolo to prejdené na komisii, jedná sa o dokúp k jestvujúcej
rekreačnej chate. Dokúp sa jedná o 194 m2 za stálu cenu, ktorá platí na tento rok. Môžete si to
pozrieť. To je prvá žiadosť.
Starosta obce poskytol poslancom OZ materiál k predmetnej žiadosti
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Starosta obce – takže má k tomuto dokúpu niekto niečo z vás, skôr než pristúpime
k uzneseniu?
O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník Viktor

Starosta obce – včera sa to prejednávalo na majetkovej komisií, podstate majetková komisia
odporučila, aby sme to schválili. Mal by som k tomu návrh na uznesenie.
Starosta obce- nech sa páči pán poslanec
Poslanec Humeník ViktorObecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje dopredaj pozemku k parcele č. 1832 pre p.
Líviu Mižičkovú, Námestie slobody 999, Vranov nad Topľou o výmere 194 m2 za cenu
11.59/m2
Starosta obce- ďakujem pekne. Páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Humeníka. Kto
je za tento návrh predmetného uznesenia nech dvihne ruku.
HLASOVANIE -

4 za
0 proti
1 neprítomný

Starosta obce- štyria za, jeden neprítomný, nikto nebol proti. Ďakujem pekne, konštatujem že,
tento dokúp bol schválený.
Ďalšia žiadosť o dokúp je Ľubomír Greššák respektíve pani Greššáková, bytom Prešov, Mirka
Nešpora. Jedná sa tak isto o dokúp k jestvujúcej rekreačnej chate, miesto osadenia bolo
prejednávané na komisií, jedná sa o parcelu za lesníckou chatou. Celková výmera dokúpu je
238 m2, je to aj reálny užívací stav. V tomto prípade bol problém aj ten, že po geometrickom
zameraní bolo zistené, že chata sa nachádza mimo ich pozemku, ktorý vlastnícky mali
predmetom.
Starosta obce poskytol poslancom OZ materiál k predmetnej žiadosti

Starosta obce – páni poslanci, má k tejto žiadosti z vás niekto niečo?
O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus Zdenko

Starosta obce- pán poslanec Magnus nech sa páči.
Poslanec Magnus Zdenko- včera sa to prejednávalo na majetkovej komisií, mal by som návrh
na uznesenie k tomuto bodu
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Starosta obce- nech sa páči.
Poslanec Magnus Zdenko
Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje dopredaj pozemku k parcele číslo 1978/9
pre p. Evu Greššákovú, M. Nešpora 8, Prešov o výmere 238 m2 za cenu 11,59 €/m2
Starosta obce – ďakujem pekne, toto je návrh pána poslanca Magnusa. Kto je za tento návrh
nech dvihne ruku.
HLASOVANIE -

4 za
0 proti
1 neprítomný

Starosta obce- štyria za, jeden neprítomný, nikto nebol proti. Ďakujem páni poslanci,
konštatujem, že žiadosť bola schválená.
Tretia žiadosť je pán Haľko Jozef, Prostejovská, Prešov. Jedná sa o dokúp k rekreačnej chate,
parcela číslo 2084/49. Celková výmera dokúpu je 292 m2, užívací stav predmetnej
nehnuteľnosti. Páni poslanci nech sa páči.
Starosta obce poskytol poslancom OZ materiál k predmetnej žiadosti

Starosta obce – páni poslanci, má k tomu niečo niekto z vás?
O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník Viktor

Starosta obce – tak isto ako predchádzajúce, včera sa to prejednávalo na majetkovej komisií,
bolo odporučené komisiou, aby sme to schválili. Mal by som k tomu návrh na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje dopredaj pozemku k parcele číslo 2084/49
pre p. PaedDr. Jozefa Vaľka, Prostejovská 105, Prešov o výmere 292 m2 v cene 11,59/m2
Starosta obce- ďakujem pekne. Páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Humeníka. Kto
je za tento návrh predmetného uznesenia nech dvihne ruku.
HLASOVANIE -

4 za
0 proti
1 neprítomný

Starosta obce- štyria za, nikto nebol proti, jeden neprítomný. Ďakujem pekne, konštatujem, že
žiadosť bola schválená.
Páni poslanci uzatváram tretí bod, tieto tri žiadosti, ktoré boli predmetom zasadnutia
zastupiteľstva. Ďalší bod je bod rôzne.
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4. BOD - Rôzne
Starosta obce – o tento bod požiadal pán Dupaľ. Nech sa páči pán poslanec.
Pán poslanec Dupaľ Jaroslav- vážené zastupiteľstvo, vážení kolegovia. Ak by som mohol
navrhnúť dve dôvodové správy, v podstate ani jedna nebola prerokovaná na zastupiteľstve
a to ide o príspevok pre starostu na stravovanie v obci Kvakovce. Druhá dôvodová správa je
delegovanie právomocí zástupcovi starostu obce Kvakovce.
Tá prvá by asi znela zhruba, že:
Príspevok na stravovanie starostovi obce Kvakovce
Obecné zastupiteľstvo môže rozšíriť za zákonnom ustanovených podmienok okruh
stravovaných osôb aj na iné osoby, než sú zamestnanci zamestnávateľa, podmienka
minimálnej dĺžky denného výkonu práce pre vznik nároku na stravu sa vzťahuje aj na fyzické
osoby na ktoré bolo rozšírené poskytovanie stravy.
V súlade s § 152 Zákonníka práce navrhujem obecnému zastupiteľstvu obce Kvakovce
rozšíriť okruh zamestnancov, ktorým sa poskytne stravovanie o starostu obce Kvakovce.
Príspevok na stravovanie vo výške 55 % z ceny stravného lístka navrhujem s účinnosťou od
12.06.2014 na celé volebné obdobie.
Starosta obce- páni poslanci počuli ste dôvodovú správu pána poslanca Dupaľa. Chce niekto
z vás niečo k tomu dodať?
O slovo sa prihlásil hl. kontrolór obce Kvakovce Ing. Vladimír Malý
Hl. kontrolór- ja by som chcel niečo k tomu dodať. Podľa zákona starosta nie je
zamestnancom obce, ale štatutárom, tak podľa zákona nemá nárok príspevok na stravovanie
a však v súlade s uvedeným zákonom obecné zastupiteľstvo toto môže schváliť a rozšíriť
tento okruh ľudí. Je to v súlade so zákonom a ja to doporučujem.
Starosta obce – ďakujem pekne, nech sa páči páni poslanci
Pán poslanec Dupaľ Jaroslav- pokiaľ nemáte nikto nič tak by som mal návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje starostovi obce Kvakovce príspevok na
stravovanie vo výške 55 % z ceny stravného lístka s účinnosťou od 12.06.2014 na celé
volebné obdobie.
Starosta obce- ďakujem pekne. Páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Dupaľa. Kto je
za tento návrh nech dvihne ruku.
HLASOVANIE -

4 za
0 proti
1 neprítomný

Starosta obce- štyria za, jeden neprítomný, nikto sa nezdržal. Ďakujem pekne
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Pán poslanec Dupaľ Jaroslav- mám tu ešte druhú dôvodovú správu a je to delegovanie
právomocí zástupcovi starostu obce.
Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. V zmysle
zákona č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov starostovi v súlade s § 2 ods. 2 počas výkonu
funkcie patrí dovolenka na zotavenie, na jej účely sa primerane použije osobitný predpis3)
§ 6 Starostovi pri cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie, patria cestovné náhrady podľa
osobitného predpisu11)
Navrhujem obecnému zastupiteľstvu obce Kvakovce poveriť zástupcu starostu obce
Kvakovce schvaľovať žiadosť o čerpanie dovolenky a cestovné príkazy súvisiace s výkonom
pracovných povinností s účinnosťou od 12.06.2014 na celé volebné obdobie.
Starosta obce- ďakujem pekne, páni poslanci dôvodová správa, ktorú predložil pán poslanec
Dupaľ. Nech sa páči má niekto niečo k tomu?
Pán poslanec Dupaľ Jaroslav – predložil by som návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce poveruje zástupcu starostu obce Kvakovce
schvaľovať žiadosť o čerpanie dovolenky a cestovné príkazy súvisiace s výkonom
pracovných činností s účinnosťou od 12.06.2014 na celé volebné obdobie
Starosta obce- ďakujem pekne. Páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Dupaľa. Kto je
za tento návrh nech dvihne ruku.
HLASOVANIE -

4 za
0 proti
1 neprítomný

Starosta obce- štyria za, jeden neprítomný, nikto sa nezdržal. Ďakujem pekne, konštatujem, že
návrh bol prijatý. Má ešte niekto niečo z vás? Nemá nikto nič?
Pokiaľ nemá nikto nič páni poslanci, konštatujem, že sme vyčerpali posledný bod dnešného
programu, preto sa vám ďakujem za účasť a končím dnešné zastupiteľstvo.
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Starosta ukončil VI. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kvakovce
o 20 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 VI. zasadnutí dňa 11.06. 2014
berie na vedomie
UZNESENIE 27/2014 zo dňa 11.06.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce berie na vedomie, že je potrebné hľadať koncepčné
riešenie nakladania s TKO v MSCR – Domaša Dobrá, tak aby bolo čo najobjektívnejšie pre
vlastníkov nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v danej lokalite a zároveň zamedzilo sa
zneužívaniu existujúceho systému kde je likvidácia realizovaná formou veľkoobjemových
kontajnerov za vysoké finančné náklady

HLASOVANIE -

4 za
0 proti
1 neprítomný

Obecné zastupiteľstvo na svojom VI. zasadnutí dňa 11.06. 2014
schvaľuje
UZNESENIE 28/2014 zo dňa 11.06.2014

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje dopredaj pozemku k parcele číslo 1978/9 pre
p. Evu Greššákovú, M. Nešpora 8, Prešov o výmere 238 m2 za cenu 11,59 €/m2
HLASOVANIE -

4 za
0 proti
1 neprítomný

UZNESENIE 29/2014 zo dňa 11.06.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje dopredaj pozemku k parcele č. 1832 pre p.
Líviu Mižičkovú, Námestie slobody 999, Vranov nad Topľou o výmere 194 m2 za cenu
11.59/m2
HLASOVANIE -

4 za
0 proti
1 neprítomný

UZNESENIE 30/2014 zo dňa 11.06.2014

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje dopredaj pozemku k parcele číslo 2084/49
pre p. PaedDr. Jozefa Vaľka, Prostejovská 105, Prešov o výmere 292 m2 v cene 11,59/m2

HLASOVANIE -

4 za
0 proti
1 neprítomný

Obecné zastupiteľstvo na svojom VI. zasadnutí dňa 11.06. 2014
schvaľuje
UZNESENIE 31/2014 zo dňa 11.06.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje starostovi obce Kvakovce príspevok na
stravovanie vo výške 55 % z ceny stravného lístka s účinnosťou od 12.06.2014 na celé
volebné obdobie.

HLASOVANIE -

4 za
0 proti
1 neprítomný

UZNESENIE 32/2014 zo dňa 11.06.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce poveruje zástupcu starostu obce Kvakovce schvaľovať
žiadosť o čerpanie dovolenky a cestovné príkazy súvisiace s výkonom pracovných činností
s účinnosťou od 12.06.2014 na celé volebné obdobie
HLASOVANIE -

4 za
0 proti
1 neprítomný

