
 

Zápisnica 

z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kvakovce v roku 2014 

konaného dňa 25.augusta 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 X. 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 rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie rokov 2014-2018 

3. Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce 

Kvakovce na volebné obdobie rokov 2014-2018 

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 traja poslanci OZ - v ďalšom slede starosta obce oboznámil poslancov 

s navrhnutým programom rokovania  X . zasadnutia OZ a 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 X. zasadnutia O Z  j e d n o m y s e ľ n e. 

 

 

Schválený program 

 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie rokov 2014-2018 

3. Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce 

Kvakovce na volebné obdobie rokov 2014-2018 

4. Záver  

 

 

 

1)  - za zapisovateľku určil starosta obce Perháčovú Martinu 

 

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

poslancov Humeníka Viktora a Magnusa Zdenka 

 

3)   - procedurálne otázky otvorenia X. zasadnutia OZ obce Kvakovce, starosta obce ukončil.  
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2. BOD – Prerokovanie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné 

obdobie rokov 2014-2018 

 
Starosta obce- keďže sa blíži riadny termín komunálnych volieb, je povinnosťou obce 

prostredníctvom jej orgánov prijať určité uznesenia a stanoviť určité veci, ktoré podliehajú 

schváleniu OZ medzi ne patrí aj určenie rozsahu výkonu funkcie starostu  obce Kvakovce na 

celé funkčné obdobie rokov 2014-2018. Ak by ste dovolili páni poslanci prečítam vám krátku 

dôvodovú správu k predmetnému návrhu:  

 

D ô v o d o v á    s p r á v a  

 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších  predpisov, obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť rozsah výkonu funkcie na 

celé funkčné obdobie.  

Vzhľadom na rozsah činností, ktoré starosta obce Kvakovce zabezpečuje za účelom 

riadneho fungovania obce a kvalitného uspokojovania potrieb jej obyvateľov, ako aj na 

skutočnosť, že obec svojou rozlohou a počtom obyvateľov nepatrí medzi najmenšie obce 

v okrese, navrhuje sa, aby obecné zastupiteľstvo určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce 

Kvakovce na plný úväzok a to na jeho celé funkčné obdobie vo volebnom období 2014 - 

2018.     

 

Páni poslanci je to v kompetencii OZ tento rozsah výkonu aj znížiť, samozrejme treba 

mať na zreteli zodpovednosť ktorú týmto úkonom by čo sa týka riadenia obce mohlo dôjsť 

k nejakým problémom alebo stanoviť to, že tak ako je v dôvodovej správe spomenuté. Nech 

sa páči páni poslanci otváram rozpravu k tomuto bodu. 

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník Viktor 

 

Starosta obce- pán poslanec Humeník 

 

 

Poslanec Humeník Viktor- ja  myslím, že starosta tu má roboty dosť veľa, jednoznačne by 

som odporúčal, aby bolo schválené na plný úväzok.   

 

Starosta obce- ďakujem, nech sa páči ďalší. Má ešte z vás niekto niečo? 
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O slovo sa prihlásil pán poslanec Tutko František 

 

 

Poslanec Tutko František- mal by som návrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach na svojom zasadnutí konanom dňa 25.08.2014 

prerokovalo „Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Kvakovce na celé 

funkčné obdobie 2014 - 2018“. 

 

Obecné  zastupiteľstvo 

 

A/ určuje: 

 

1. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce Kvakovce na plný pracovný 

úväzok a to na celé funkčné obdobie vo volebnom období 2014 - 2018.     

 

 

 

Starosta obce- ďakujem pekne počuli ste návrh a uznesenie pána poslanca Tutka. Páni 

poslanci dávam hlasovať 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? Ďakujem pekne, konštatujem, že 

uznesenie bolo prijaté. Páni poslanci pokračujeme v ďalšom bode. 
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3.BOD - Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov 

Obecného zastupiteľstva obce Kvakovce na volebné obdobie rokov 

2014-2018 
 

 

Starosta obce- páni poslanci prednesiem vám dôvodovú správu k predmetnému návrhu:  

 

D ô v o d o v á  s p r á v a 

 

V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 

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

neskorších predpisov, volebné obvody a počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred 

voľbami obecné zastupiteľstvo. 

 

V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov, môže sa utvoriť iba jeden 

volebný obvod v zmysle § 9 ods. 2 zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 

v znení neskorších predpisov.  

 

Obec Kvakovce zverejní v zákonom stanovenom termíne počet obyvateľov: 402 

 

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  

predpisov, počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo 

podľa počtu obyvateľov obce takto: 

 

- do 40 obyvateľov obce 3 poslanci, 

- od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov, 

- od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov, 

- od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov, 

- od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov, 

- od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov, 

- od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov, 

- od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov, 

- od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov, 

- nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov. 

 

 

Pre obec Kvakovce podľa počtu obyvateľov je stanovený počet 3 až 5 poslancov.  

 

Na základe uvedeného navrhujem Obecnému zastupiteľstvu v Kvakovciach určiť 1 (jeden) 

volebný obvod s počtom 5 poslancov na volebné obdobie 2014 - 2018.  

 

  Páni poslanci počuli ste dôvodovú správu, nech sa páči môžete sa k tomu vyjadriť. 
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O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus Zdenko 

 

Starosta  obce – pán poslanec Magnus 

 

Poslanec Magnus Zdenko-  počet poslancov nám určuje  zákon mal by som k tomu návrh na 

uznesenie 

 

Starosta  obce –  nech sa páči  

 

Poslanec Magnus Zdenko-   

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach na svojom zasadnutí konanom dňa 25.08.2014 

prerokovalo „Návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov Obecného 

zastupiteľstva obce Kvakovce na celé volebné obdobie 2014 - 2018“. 

 

Obecné  zastupiteľstvo 

 

A/ určuje: 

 

1. V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 1 (jeden) volebný obvod 

a počet 5 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Kvakovce na celé volebné 

obdobie 2014 - 2018. 

 

Starosta obce – ďakujem pekne pán poslanec za prednesený návrh, páni poslanci počuli ste 

návrh na uznesenia, týkajúci sa volebných obvodov a počtu poslancov. Dávam hlasovať kto je 

za tento návrh nech dvihne ruku. 

 

 

 

HLASOVANIE - 3  za 

   0 proti            

   2  neprítomní 

 

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

uznesenie bolo schválené.. Páni poslanci, má niekto niečo z vás ešte na doplnenie k týmto 

bodom ktoré boli prerokované? Pokiaľ nemá nikto nič, konštatujem, že sme vyčerpali posle 

uzatváram tento bod a pokračujem v ďalšom bode dnešného zasadnutia.  
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Starosta ukončil X. zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Kvakovce 

o 19  hodine 30 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 X. zasadnutí dňa 25.08. 2014 

určuje 

 

UZNESENIE 46/2014 zo dňa 25.08.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach na svojom zasadnutí konanom dňa 25.08.2014 

prerokovalo „Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Kvakovce na celé 

funkčné obdobie 2014 - 2018“. 

 

Obecné  zastupiteľstvo 

 

A/ určuje: 

 

1. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce Kvakovce 

na plný pracovný úväzok a to na celé funkčné obdobie vo volebnom období 

2014 - 2018.     

 

 

 

 

 

 

 

HLASOVANIE - 3  za 

   0 proti            

   2  neprítomní 
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UZNESENIE 47/2014 zo dňa 25.08.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach na svojom zasadnutí konanom dňa 25.08.2014 

prerokovalo „Návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov Obecného 

zastupiteľstva obce Kvakovce na celé volebné obdobie 2014 - 2018“. 

 

Obecné  zastupiteľstvo 

 

A/ určuje: 

 

1. V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 1 (jeden) volebný obvod 

a počet 5 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Kvakovce na celé volebné 

obdobie 2014 - 2018. 

 

 

HLASOVANIE - 3  za 

   0 proti            

   2  neprítomní 

 

 

 

 

 


