
Zápisnica 

zo VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kvakovce v roku 2014 

konaného dňa 14.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 VIII. zasadnutí OZ 

Prítomní:  

- starosta obce – Tutko Ján 

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

Neprítomní: poslanci OZ –Danč Jozef, Dupaľ Jaroslav 

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 cenových ponúk na projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného 

povolenia stavby „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu obce 

Kvakovce“ 

3. 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 traja poslanci OZ - v ďalšom slede oboznámil poslancov s navrhnutým 

programom rokovania  VIII . 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 VIII. zasadnutia O Z  j e d n o m y s e ľ n e. 

 

 

Schválený program 

 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie cenových ponúk na projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného 

povolenia stavby „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu obce 

Kvakovce“ 

3. Záver  

 

 

 

 

 

 

1)  - za zapisovateľku určil starosta obce Perháčovú Martinu 

 

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

poslancov Humeníka Viktora a Magnusa Zdenka 

 

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

ukončil.  
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2. BOD – Prerokovanie cenových ponúk na projektovú dokumentáciu pre 

vydanie stavebného povolenia stavby „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy 

obecného úradu obce Kvakovce“ 

 

Starosta obce- páni poslanci, vzhľadom k tomu, že je momentálne možnosť požiadať 

o nenávratnú dotáciu s 5% spolufinancovaním v rámci projektu „Zvyšovanie energetickej 

účinnosti existujúcich verejných budov v rátane zatepľovania na stavby, ktoré sú vo 

vlastníctve obce, dovolím si vám predložiť návrh a doporučenie na to, aby sme využili 

predmetnú možnosť a požiadali o túto nenávratnú dotáciu, ale ak by sme chceli túto žiadosť 

predložiť museli by sme splniť určité podmienky. Jedna z týchto podmienok je vypracovanie 

alebo vydanie stavebného povolenia, ktoré je zase závislé od projektovej dokumentácie nato 

aby mohlo byť vydané. 

Máte pred sebou v materiáloch tri návrhy cenových ponúk na vypracovanie projektovej 

dokumentácie na predmetnú stavbu ktorú som vám pre chvíľou spomínal   

Jedná sa o cenové ponuky: 

 

1. Inžinierská  Agentúra s.r.o. Jarná 391/15, 093 01 Vranov nad Topľou, cena projektovej 

dokumentácie 5 040 € s DPH 

 

2. ARCH s.r.o., Hencovce 1836/25, 093 02 Vranov nad Topľou, cena projektovej 

dokumentácie  4 200 € s DPH 

 

3. Ing. arch. Róbert Lajčiak Kudlovská 52, 066 01 Humenné, cena projektovej 

dokumentácie  4 500 €. Nie je platcom DPH. 

 

 

Tieto projektové dokumentácie tak ako som to spomenul sú potrebné k vydaniu stavebného 

povolenia a stavebné povolenie je potrebné k doloženiu žiadosti na predmetné finančné 

prostriedky ohľadom tejto investičnej akcie. Myslím si že, budova v ktorej sa teraz 

nachádzame je zo 70- rokov, čo sa týka vonkajších úprav okrem časti už teraz vymenených 

plastových okien, by si zasluhovala určitú držbu a opravu a keďže táto možnosť je a jedná sa 

o zateplenie celej tejto budovy včítane dovymeny tých okien, ktoré doteraz na stavbe, ale 

v tejto budove  vymenené neboli, včítane fasády tak by som doporučoval páni poslanci, aby  
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sme zažiadali o túto možnosť dotácie a v prípade úspešnosti, aby sa potom zrealizovala 

predmetná investičná akcia. Z mojej strany asi toľko, nech sa páči páni poslanci otváram 

rozpravu pokiaľ sa chcete spýtať niečo, poprípade máte nejaké dotazy    

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník Viktor 

 

 

Poslanec Humeník Viktor- ja si myslím, že budovu je potrebné opraviť, zatepliť, pretože vyzerá 

škaredo.  A na tie ponuky, ja si myslím, že z tých ponúk vybrať pre nás tú najvýhodnejšiu je  ARCH 

s.r.o., Hencovce za 4 200 € s DPH   

 

Starosta obce- ďakujem, má ešte niekto niečo? 

 

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus Zdenko 

 

 

Starosta obce- pán poslanec Magnus 

 

 

Poslanec Magnus Zdenko- predniesol by som návrh na uznesenie. 

 

Obecné zastupiteľstvo Kvakovciach na svojom zasadnutí konanom dňa 14.07.2014 

prerokovalo cenové ponuky 

A: PREROKOVALO  

cenové ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného 

povolenia na stavbu „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu - Kvakovce“ 

 

1. Inžinierská  Agentúra s.r.o. Jarná 391/15, 093 01 Vranov nad Topľou, cena projektovej 

dokumentácie 5 040 € s DPH 

2. ARCH s.r.o., Hencovce 1836/25, 093 02 Vranov nad Topľou, cena projektovej 

dokumentácie  4 200 € s DPH 

3. Ing. arch. Róbert Lajčiak Kudlovská 52, 066 01 Humenné, cena projektovej 

dokumentácie  4 500 €. Nie je platcom DPH. 
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B: SCHVAĽUJE 

1. cenovú ponuku na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie  stavebného 

povolenia na stavbu „ Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu“ predloženú 

firmou  ARCH s.r.o., Hencovce 1836/25, 093 02 Vranov nad Topľou, v sume – 4 200 € 

s DPH 

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

Dávam hlasovať kto je za tento návrh nech dvihne ruku. 

 

HLASOVANIE - 3  za 

   0 proti            

   2  neprítomní 

 

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

bol prijatý.  

 

 

Poslanec Magnus Zdenko-( predkladá druhý návrh) 

2. začatie stavebného konania  a poveruje starostu zabezpečiť stavebné povolenie 

Starosta obce – páni poslanci počuli ste druhý návrh pána poslanca Magnusa. Nech sa páči, 

kto je za tento návrh nech dvihne ruku. 

 

HLASOVANIE - 3  za 

   0 proti            

   2  neprítomní 

 

Starosta obce-  traja za, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že návrh  bol prijatý.  

 

 

Poslanec Magnus Zdenko-( predkladá tretí návrh) 

3. podanie žiadosti o podporu formou dotácie výzvy „L – 1 Zvyšovanie energetickej 

účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“  

Starosta obce – páni poslanci počuli ste  návrh pána poslanca Magnusa.Kto je za tento návrh 

nech dvihne ruku. 
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HLASOVANIE - 3  za 

   0 proti            

   2  neprítomní 

 

Starosta obce-  ďakujem, traja za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Páni poslanci má niekto 

z vás ešte k tomu niečo? Pokiaľ nemá nikto nič, uzatváram tento bod a tento bod bol jediný 

bod dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Ďakujem vám za účasť a končím dnešné 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. Dovidenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7. strana zápisnice zo VIII. zasadnutia 
OZ obce Kvakovce 2014 (14.07.2014) 
 

 

Starosta ukončil VIII. zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Kvakovce 

o 19  hodine 40 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 VIII. zasadnutí dňa 14.07. 2014 

prerokovalo 

 

UZNESENIE 38/2014 zo dňa 14.07.2014 

Cenové ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia 

na stavbu „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu - Kvakovce“ 

 

1. Inžinierská  Agentúra s.r.o. Jarná 391/15, 093 01 Vranov nad Topľou, cena projektovej 

dokumentácie 5 040 € s DPH 

2. ARCH s.r.o., Hencovce 1836/25, 093 02 Vranov nad Topľou, cena projektovej 

dokumentácie  4 200 € s DPH 

3. Ing. arch. Róbert Lajčiak Kudlovská 52, 066 01 Humenné, cena projektovej dokumentácie  

4 500 €. Nie je platcom DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo na svojom VIII. zasadnutí dňa 14.07. 2014 

schvaľuje 

 

UZNESENIE 39/2014 zo dňa 14.07.2014 

Cenovú ponuku na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie  stavebného 

povolenia na stavbu „ Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu“ predloženú 

firmou  ARCH s.r.o., Hencovce 1836/25, 093 02 Vranov nad Topľou, v sume – 4 200 € 

s DPH 

 

HLASOVANIE - 3  za 

   0 proti            

   2  neprítomní 

 

 

 

 

 

 
UZNESENIE 40/2014 zo dňa 14.07.2014 

Začatie stavebného konania  a poveruje starostu zabezpečiť stavebné povolenie 

 

HLASOVANIE - 3  za 

   0 proti            

   2  neprítomní 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo na svojom VIII. zasadnutí dňa 14.07. 2014 

schvaľuje 
 

          

UZNESENIE 41/2014 zo dňa 14.07.2014 

 

Podanie žiadosti o podporu formou dotácie výzvy „L – 1 Zvyšovanie energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“  

 

 

HLASOVANIE - 3  za 

   0 proti            

   2  neprítomní 

 

 

 

 


