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ZÁPISNICA 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce,  

ktoré sa konalo dňa 3.12.2018 o 18.00 hod.  
v zasadačke hotela Zelená Lagúna v Kvakovciach, Vranovská č. 900/2.   

Predsedajúci:  
Mgr. Radovan KAPRAĽ 
 
Prítomní novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:  
Ing. Katarína ŠVECOVÁ 
Matúš ONDOVČÁK 
Ján ČIKOT 
Marek FOĽTAN 
František TUTKO 
 
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:  
Anna ČIKOTOVÁ - zapisovateľka 
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór obce 
Anna ČIKOTOVÁ – predsedníčka miestnej volebnej komisie 
 
Hostia:  
Anna JANEVOVÁ 
Juraj ARENDÁŠ 
Mgr. Martina PERHÁČOVÁ  
Jaroslav HANÍK 
Ľudmila BARANOVÁ 
Helena JAKUBČÁKOVÁ 
Katarína HARCULOVÁ 
Andrea TUTKOVÁ 
Zdeněk PAZOUREK 
Jana FOĽTANOVÁ 
Juraj SITARČÍK 
PhDr. Jaroslav MAKATÚRA 
 
 
R O K O V A N I E 
 
1. Otvorenie 
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Radovan KAPRAĽ.  
 
Za zapisovateľa bola starostom určená:  
Anna ČIKOTOVÁ – pracovníčka OcÚ 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení títo poslanci:  
Ing. Katarína ŠVECOVÁ a Marek FOĽTAN  
 
Predsedajúci uviedol, že návrh programu Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený 
v pozvánke.  
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Program:  
3. Informácie o výsledkoch volieb konaných dňa 10.11.2018 

4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce 

5. Záver 

 
 

Bod č. 3: Informácie o výsledkoch komunálnych volieb 

 

Starosta obce v úvode poďakoval končiacim poslancom obecného zastupiteľstva za ich doterajšiu prácu, ktorú 

vykonali pre obec Kvakovce a požiadal ich, aby sa zapísali do pamätnej knihy. Následne starosta obce požiadal 

predsedníčku Miestnej volebnej komisie v Kvakovciach p. Annu Čikotovú, aby oboznámila prítomných 

s výsledkami Komunálnych volieb.  

 

Predsedníčka Miestnej volebnej komisie p. Anna Čikotová informovala prítomných o výsledku Komunálnych 

volieb takto:  

 

Za starostu obce Kvakovce bol zvolený: 

Mgr. Radovan Kapraľ 

 

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:  

1. Marek Foľtan 

2. Ing. Katarína Švecová 

3. Matúš Ondovčák 

4. František Tutko 

5. Ján Čikot 

 

Náhradníci:  

1. Mgr. Martin Tabačko 

2. Ing. František Tomko 

3. Ing. René Pavlík 

 

Predsedníčka Miestnej volebnej komisie zablahoželala starostovi obce aj poslancom obce k zvoleniu, vyzvala 

ich k zloženiu sľubu a odovzdala slovo starostovi obce.  

 

 

Bod č. 4.: Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce 

 

Starosta obce Mgr. Radovan Kapraľ prečítal sľub v tomto znení:  

 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a 
Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne 
predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. 
 
Následne text sľubu starosta obce podpísal.  
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Za poslancov obecného zastupiteľstva prečítal text sľubu p. Matúš Ondovčák v tomto znení:  
 
"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, 
dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, 
a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia." 
 

Následne všetci novozvolení poslanci obce, t.j. Matúš Ondovčák, Marek Foľtan, Ing. Katarína Švecová, Ján Čikot 

a František Tutko podpísali text sľubu pred všetkými prítomnými občanmi.  

 

 

Bod č. 5.: Záver 

 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a oznámil, že pracovné veci sa budú riešiť na najbližšom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva a Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  

 

 
 
 
 
 

Matúš ONDOVČÁK                  Marek FOĽTAN                    Anna ČIKOTOVÁ                                                                                                        
overovateľ                       overovateľ                                    zapisovateľka 


