
Zápisnica 

zo VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kvakovce v roku 2014 

konaného dňa 07.júla 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 VII. zasadnutí OZ 

Prítomní:  

- starosta obce – Tutko Ján 

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

- hlavný kontrolór obce – Ing. Vladimír Malý 

Neprítomný: poslanci OZ –Danč Jozef,  

Občania obce Kvakovce -  v počte 3 

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 možnosti zapnutia verejného osvetlenia v MSCR – RO Domaša Dobrá 

3. Úhrada faktúry č. 0512014 pre spoločnosť GRUND s.r.o. Vranov nad Topľou 

4. Rôzne  

5. 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  VII . zasadnutia OZ 

Starosta obce vyzval poslancov na doplňujúce prípadne pozmeňujúce návrhy   

k navrhnutému programu. 

 

Hlasovanie za návrh programu 

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

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

 

 

Schválený program 

 

 1. Otvorenie 

2. Prerokovanie možnosti zapnutia verejného osvetlenia v MSCR – RO Domaša Dobrá 

3. Úhrada faktúry č. 0512014 pre spoločnosť GRUND s.r.o. Vranov nad Topľou 

4. Rôzne  

5. Záver  

 

 

 

 

1)  - za zapisovateľku určil starosta obce Perháčovú Martinu 

 

2) - za overovateľov zápisnice zo VII. zasadnutia OZ Kvakovce, určil starosta obce 

poslancov Humeníka Viktora a Magnusa Zdenka 

 

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

ukončil.  
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2. BOD – Prerokovanie možnosti zapnutia verejného osvetlenia v MSCR – RO 

Domaša Dobrá 

Starosta obce- páni poslanci, vzhľadom k tomu, že predmetná stavba nie je do dnešného dňa 

ešte doriešená a jej užívanie je stave v takom  akom je, kde  vlastník tejto stavby je 91% VÚC 

PSK Prešov nie sú tieto veci celkom ošetrené, ale vzhľadom k tomu, že  je tu hlavná turistická 

sezóna kde v danom stredisku momentálne sa sústreďuje veľký počet rekreantov, občanov, 

návštevníkov nášho strediska, doporučoval by som vám aby, v predmetnom stredisku bolo 

zapnuté verejné osvetlenie počas dvoch letných mesiacov minimálne od 01.07. do 31.08.2014 

z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti majetku občanov. Myslím si, že túto danú 

problematiku každý z vás ovláda, vie aké sú tam problémy, tie problémy pramenia z minulosti 

kde sa nedotiahli veci tak ako mali byť a samozrejme, že robí to komplikácie aj v dnešnej 

dobe. Bez nejakých dlhých rečí, páni poslanci ováram rozpravu k tomuto bodu, kto sa chce 

niečo opýtať, nech sa páči môže.   

 

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus Zdenko 

 

Starosta obce- pán poslanec Magnus 

Poslanec Magnus Zdenko- ak nikto nemá z vás nič, situácia s osvetlením je taká aká je. 

Predniesol by som návrh na uznesenie. 

 

Starosta obce- nech sa páči  

 

Poslanec Magnus Zdenko-  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapnutie verejného osvetlenia v MSCR Domaša - Dobrá 

v termíne od 1.7.2014 do 31.08.2014 

 

Starosta obce – ďakujem pekne, počuli ste návrh pána poslanca Magnusa. Kto je za tento 

návrh nech dvihne ruku. 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   1 neprítomný 

Starosta obce-  Ďakujem. Štyria za, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že návrh 

na uznesenie bol prijatý. Ďakujem pekne, páni poslanci uzatváram tento bod. 
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3. Úhrada faktúry č.0512014 pre spoločnosť GRUND s.r.o. Vranov nad 

Topľou 
 

Starosta obce – páni poslanci, jedná sa o úhradu faktúry za opravu a udržiavacie práce pri 

stavbe Dom smútku. Keďže, stavba je desať rokov v prevádzke a počas tejto doby na 

predmetnej stavbe čo sa týka vonkajších časti  neboli urobené žiadne vonkajšie práce, došlo 

k tomu, že predmetná stavba bola z vonkajšej strany- terasa, oporné múry, sokel v takom 

stave, že si vyžadovala bezpodmienečnú opravu, aby nedošlo k úrazu. Po spoločnej dohode, 

predmetnú opravu zrealizovala firma GRUND a faktúra za predmetné práce činí 2 343,86 €. 

Faktúry máte pred sebou predložené v spisoch. Nech sa páči páni poslanci, otváram rozpravu 

k tomuto bodu     

 

O slovo sa prihlásil poslanec Dupaľ Jaroslav 

Starosta obce-  pán poslanec Dupaľ  

 

Pán poslanec Dupaľ Jaroslav- v podstate je to Dom smútku pre všetkých občanov našej obce. 

Mal by som návrh na uznesenie. 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úhradu faktúry č. 0512014 za opravu zámkovej dlažby pri 

Dome smútku v sume 2 343,86 € s DPH. 

Starosta obce- ďakujem pekne počuli ste návrh pán poslanca Dupaľa, 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, že návrh bol prijatý. 

Ďakujem pekne. Má niekto k tomu niečo z vás ešte? Pokiaľ nie uzatváram tento bod. 

Páni poslanci ďalší bod je bod rôzne. 
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4. BOD - Rôzne 

Starosta obce – má niekto z vás niečo ohľadom tohto bodu?  

 
O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník Viktor 

  

 

Pán poslanec Humeník Viktor-  ja by som mal návrh na prerokovanie výšky mesačného platu 

hlavného kontrolóra  obce Kvakovce a druhý je návrh na prerokovanie výšky mesačného 

platu starostu obce Kvakovce 

 

 

Starosta obce- nech sa páči pán poslanec 

Pán poslanec Humeník Viktor- 

D ô v o d o v á  s p r á v a 

 Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je 

zamestnancom obce a ak zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného 

vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. 16) 

Hlavný kontrolór obce Kvakovce má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas a to: 

¼ pracovný úväzok. Jeho plat sa určí v závislosti od dĺžky pracovného času. 

Plat hlavného kontrolóra v súlade s § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  znení 

neskorších predpisov je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je pre obec 

Kvakovce 1,15. Plat je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore.   

Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve vyčíslená na základe údajov Štatistického 

úradu Slovenskej republiky za rok 2013 dosiahla 824,00 EUR.  

Na základe vyššie uvedeného patrí hlavnému kontrolórovi obce Kvakovce zvýšený mesačný 

plat v závislosti od dĺžky pracovného času od 01.01.2014 vo výške 237,00 EUR.    

 

Navrhovaný plat hlavného kontrolóra od 01.01.2014 

 

Priemerná mesačná mzda v NH za rok 2013      824, 00 EUR 

Koeficient podľa počtu obyvateľov obce § 18c 

zákona č. 369/1990 Zb.                   1,15 

Plat podľa § 18c           947,60 EUR 

Plat určený v závislosti od dĺžky pracovného času - ¼ pracovný úväzok  236,90 EUR 

 

Mesačný plat po zaokrúhlení        237,00 EUR 

v rozsahu ¼ pracovného úväzku so spätnou platnosťou od 01.01.2014.  
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Návrh na uznesenie 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach na svojom zasadnutí konanom dňa 07.07.2014 

prerokovalo plat hlavného kontrolóra obce Kvakovce. 

 

Obecné  zastupiteľstvo 

A/ prerokovalo  

výšku mesačného platu hlavného kontrolóra obce Kvakovce v súlade so zákonom č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určenú v závislosti 

od dĺžky pracovného času - ¼ pracovný úväzok 

 

B/ určuje 

 plat hlavného kontrolóra obce Kvakovce v roku 2014 v závislosti od dĺžky 

pracovného času - ¼ pracovný úväzok, mesačne vo výške 237,00 EUR v súlade so 

zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších so spätnou 

platnosťou od 01.01.2014. 

 

Starosta obce- ďakujem pekne, páni poslanci skôr než dám hlasovať chce sa niekto niečo 

spýtať, doplniť? Nemá nikto nič? Podotýka, že sa jedná o úpravu stanovenú zákonom. To 

znamená, ako sa mení výška v národnom hospodárstve, tak sa aj mení výška hlavného 

kontrolóra v náväznosti aj  výška platu starostu, nič iné. Pokiaľ nemá nikto nič, páni poslanci 

dávam hlasovať, kto je za návrh pána poslanca Humeníka nech dvihne ruku! 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   1 neprítomný 

Starosta obce- ďakujem, štyria za, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem pekne, 

konštatujem, že návrh bol prijatý. 

 

Pán poslanec Humeník Viktor-  chcel by som predložiť druhý návrh 

 

 

Starosta obce- nech sa páči 

 

 

 

 

 



7. strana zápisnice zo VII. zasadnutia 
OZ obce Kvakovce 2014 (07.07.2014) 

 

 

 

Pán poslanec Humeník Viktor-   

Návrh na prerokovanie výšky mesačného platu starostu obce Kvakovce 

D ô v o d o v á  s p r á v a 

 

 

Starostovi obce podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí 

plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci rok 

a násobku podľa § 4 ods. 1 uvedeného zákona, ktorý je pre obec Kvakovce 1,49. Plat sa 

zaokrúhľuje na celé euro nahor.   

 

Podľa § 4 ods. ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov obecné 

zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 05.08.2013 uznesením č. 20/2013 

súhlasilo, aby zastupujúcemu starostovi, bol od dňa 01.08.2013 vyplácaný plat, prerokovaný 

obecným zastupiteľstvom dňa 18.05.2012 uzn. č. 16/2012, vo výške 1 171,00 EUR.  

Dňa 25.01.2014 bol zastupujúci starosta zvolený za starostu obce Kvakovce. Obecné 

zastupiteľstvo uzn. č. 01/2014 zo dňa 30.01.2014 schválilo základný plat starostovi obce 

Kvakovce podľa § 3 ods. 1. a ods. 2. vo výške 1 199,00 EUR. 

Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve vyčíslená na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2013 dosiahla 824,00 EUR.  

Na základe vyššie uvedených dôvodov patrí starostovi obce Kvakovce, zvýšený 

mesačný plat v rozsahu plného úväzku vo výške 1 228,00 EUR so spätnou platnosťou od 

01.01.2014.  

 

Navrhovaný plat starostu obce Kvakovce od 01.01.2014 

 

Priemerná mesačná mzda v NH za rok 2013      824, 00 EUR 

Násobok podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.         1,49 

Plat podľa § 3 ods. 1         1 227,76 EUR 

 

Mesačný plat po zaokrúhlení       1 228,00 EUR 

v rozsahu plného úväzku so spätnou platnosťou od 01.01.2014. 
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Návrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach na svojom zasadnutí konanom dňa 07.07.2014 

prerokovalo plat starostu obce Kvakovce. 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo 

A/ prerokovalo  

výšku mesačného platu starostu obce Kvakovce podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov 

 

B/ určuje 

 plat starostu obce Kvakovce v roku 2014 v rozsahu plného úväzku mesačne vo výške 

1 228,00 EUR v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov, so spätnou platnosťou od 01.01.2014. 

 

 

 

Starosta obce- ďakujem pekne, páni poslanci skôr než dám hlasovať chce niekto niečo 

doplniť, spýtať sa? 

 

 

Pán poslanec Dupaľ Jaroslav- chcem iba pripomenúť, že tento plat je v hrubom, z toho idú 

odvody a daň. 

 

 

Starosta obce- ešte má niekto doplňujúcu otázku? Pokiaľ nemá nikto nič, dávam hlasovať kto 

je za tento predložený  návrh pána poslanca Humeníka nech dvihne ruku!  

 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   1 neprítomný 
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Starosta obce- ďakujem, štyria za, zdržal sa niekto? bol niekto proti? Konštatujem, že 

uznesenie je prijatý. Ďakujem pekne. 

Páni poslanci v rámci bod Rôzne vás chcem informovať o vydaní nového organizačného 

poriadku a organizačnej štruktúre obecného úradu, ktorý som vydal teraz s účinnosťou od  

01.07.2014  

 

Informácia o vydaní organizačného poriadku a organizačnej štruktúry obecného úradu v 

Kvakovciach 

 

V súlade s § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov Vám dávam informáciu o vydaní organizačného poriadku 

a organizačnej štruktúry obecného úradu Kvakovce, ktorý nadobudol účinnosť 01.07.2014.  

 

 

Organizačná zmena bola vykonaná v súvislosti:  

 so zvýšením efektívnosti práce 

 s racionalizáciou štruktúry zamestnancov (prehodnotenie činností v rámci 

organizácie)   

 

 

Obec zamestnáva 6 zamestnancov, z toho sú: 

4 - referenti na plný úväzok 

1 - referent na čiastočný úväzok 

1 - opatrovateľka na čiastočný úväzok 

 

 

Na základe dohôd s ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou obec Kvakovce v roku 2014 

zamestnáva invalidných dôchodcov na chránenom pracovisku a znevýhodnených dlhodobo 

nezamestnaných občanov. Vážení páni poslanci toto je informácia o novej organizačnej 

zmene ktorá je od 01.07.2014 a dávam vám to na vedomie. Páni poslanci má niekto v rámci 

bodu rôzne  niečo z vás? Pokiaľ nemá nikto nič, konštatujem , že sme vyčerpali posledný bod 

dnešného riadneho zasadnutia, ďakujem pekne za účasť a prajem príjemne strávený zvyšok 

dňa. 
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Starosta ukončil VII. 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 VII. zasadnutí dňa 07.07. 2014 

schvaľuje 

 

UZNESENIE 33/2014 zo dňa 07.07.2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapnutie verejného osvetlenia v MSCR Domaša - Dobrá 

v termíne od 1.7.2014 do 31.08.2014 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   1 neprítomný 

 

 

 

 
UZNESENIE 34/2014 zo dňa 07.07.2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úhradu faktúry č. 0512014 za opravu zámkovej dlažby pri 

Dome smútku v sume 2 343,86 € s DPH. 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   1 neprítomný 

 

          

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo na svojom VII. zasadnutí dňa 07.07. 2014 

prerokovalo a určuje 

 
UZNESENIE 35/2014 zo dňa 07.07..2014 

 

 

A/ prerokovalo  

výšku mesačného platu hlavného kontrolóra obce Kvakovce v súlade so zákonom č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určenú v závislosti od 

dĺžky pracovného času - ¼ pracovný úväzok 

 

B/ určuje 

 plat hlavného kontrolóra obce Kvakovce v roku 2014 v závislosti od dĺžky pracovného 

času - ¼ pracovný úväzok, mesačne vo výške 237,00 EUR v súlade so zákonom č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších so spätnou platnosťou od 

01.01.2014. 

 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   1 neprítomný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo na svojom VII. zasadnutí dňa 07.07. 2014 

prerokovalo a určuje 

 
UZNESENIE 36/2014 zo dňa 07.07.2014 

 

A/ prerokovalo  

výšku mesačného platu starostu obce Kvakovce podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov 

 

 

 

B/ určuje 

 plat starostu obce Kvakovce v roku 2014 v rozsahu plného úväzku mesačne vo výške 

1 228,00 EUR v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, 

so spätnou platnosťou od 01.01.2014. 

 

 

 

 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   1 neprítomný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo na svojom VII. zasadnutí dňa 07.07. 2014 

berie na vedomie 

 
UZNESENIE 37/2014 zo dňa 07.07..2014 

 

Informáciu o vydaní organizačného poriadku a organizačnej štruktúry obecného úradu 

v Kvakovciach, ktorý nadobudol účinnosť 01.07.2014.  

 

  

 

 

 

 

 


