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ZÁPISNICA 
z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, ktoré sa konalo dňa  

19. júna 2015 
v zasadačke obecného úradu v Kvakovciach, Kvakovce č. 97.   

Predsedajúci:  
Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce 
 
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:  
Anna JANEVOVÁ 
Ing. Katarína ŠVECOVÁ 
Juraj ARENDÁŠ 
Ing. František TOMKO 
 
Ospravedlnení:  
Jaroslava JAKUBČÁKOVÁ – poslankyňa OZ, Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór z dôvodu účasti na školení 
 
R O K O V A N I E 
 
1. Otvorenie 
V poradí 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Radovan Kapraľ.  
 
Za zapisovateľa bol starostom určený:  
Anna Čikotová – pracovníčka OcÚ 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení títo poslanci:  
Anna Janevová a Ing. Katarína Švecová  

 
Starosta uviedol, že návrh programu 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený v pozvánke.  
 
Program:  
3. Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2014 

4. Návrh VZN o usmerňovaní ekonomickej činnosti na území obce Kvakovce 

5. Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kvakovce  

6. Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

7. Návrh VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci 

Kvakovce 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

Keďže neboli žiadne návrhy na doplnenie programu, starosta dal hlasovať o navrhnutom programe rokovania. 
Podľa prezenčnej listiny bolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné, prítomní boli štyria poslanci.  
 
Hlasovanie č. 1:  
ZA: Tomko, Janevová, Švecová, Arendáš 
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Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Program bol schválený 

 
3. Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2014 
 
Z dôvodu neprítomnosti hlavného kontrolóra obce a nutnosti dotiahnuť záverečný účet obce z dôvodu 
chýbajúcich dokladov starosta obce navrhol, aby bol tento bod presunutý na najbližšie zasadnutie obecného 
zastupiteľstva v júni 2015.  
 
Hlasovanie č. 2:  
ZA: Tomko, Janevová, Švecová, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod bol presunutý na najbližšie rokovanie zastupiteľstva 

 
4. Návrh VZN o usmerňovaní ekonomickej činnosti na území obce Kvakovce 

 
Poslanci obce diskutovali o predloženom návrhu VZN. V stanovenej lehote neboli žiadne pripomienky k tomuto 
návrhu VZN, preto starosta obce prečítal  tento návrh na uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kvakovce o usmerňovaní 
ekonomickej činnosti na území obce Kvakovce. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Kvakovce č. 1/2015 o usmerňovaní ekonomickej činnosti na území obce Kvakovce. Schválené Všeobecne 
záväzné nariadenie tvorí neoddeliteľnú prílohu zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.  Návrh VZN 
bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Kvakovce dňa 25.5.2015. Lehota na podávanie pripomienok skončila dňa 
12.6.2015. Návrh bol z úradnej tabule zvesený dňa 15.6.2015.  
 
Hlasovanie č. 3:  
ZA: Tomko, Janevová, Švecová, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie nebolo prijaté 

 
5. Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kvakovce  

 
Poslanci obce diskutovali o predloženom návrhu VZN. V stanovenej lehote neboli žiadne pripomienky k tomuto 
návrhu VZN, preto starosta obce prečítal  tento návrh na uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kvakovce o určení pravidiel 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kvakovce. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2015 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
území obce Kvakovce. Schválené Všeobecne záväzné nariadenie tvorí neoddeliteľnú prílohu zápisnice zo 
zasadnutia obecného zastupiteľstva.  Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Kvakovce dňa 25.5.2015. 
Lehota na podávanie pripomienok skončila dňa 12.6.2015. Návrh bol z úradnej tabule zvesený dňa 15.6.2015.  
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Hlasovanie č. 4:  
ZA: Tomko, Janevová, Švecová, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie nebolo prijaté 

 

6. Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

 
Poslanci obce diskutovali o predloženom návrhu VZN. V stanovenej lehote neboli žiadne pripomienky k tomuto 
návrhu VZN, preto starosta obce prečítal  tento návrh na uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kvakovce o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Kvakovce. Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach na území obce Kvakovce. Schválené Všeobecne záväzné nariadenie tvorí neoddeliteľnú 
prílohu zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.  Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v obci 
Kvakovce dňa 25.5.2015. Lehota na podávanie pripomienok skončila dňa 12.6.2015. Návrh bol z úradnej tabule 
zvesený dňa 15.6.2015.  
 
Hlasovanie č. 5:  
ZA: Tomko, Janevová, Švecová, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie nebolo prijaté 

 

7. Návrh VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci 

Kvakovce 

 
Poslanci obce diskutovali o predloženom návrhu VZN. V stanovenej lehote do 12.6.2015 boli doručené viaceré 
pripomienky občanov k názvom ulíc, preto starosta obce po dohode s poslancami navrhol presunúť 
vyhodnotenie pripomienok a definitívne schválenie VZN na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.  
 
Hlasovanie č. 6:  
ZA: Tomko, Janevová, Švecová, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod bol presunutý na najbližšie rokovanie zastupiteľstva 

 
8. Rôzne 
 
Poslanec Juraj Arendáš v bode rôzne informoval prítomných poslancov o svojom rokovaní s odborným lesným 
hospodárom Ing. Hruškovicom, ktorý vykonával túto funkciu v obecnom lese ako posledný, pričom viaceré 
roky túto funkciu nevykonáva nikto.  Starosta poďakoval p. Arendášovi za snahu, že sa tomuto venuje a 
navrhol, že by bolo vhodné vykonať inventúru v obecnom lese, aby mal nový odborný lesný hospodár čistý stôl 
a východiskovú situáciu. Poslanci sa dohodli, že sa k tejto téme vrátia na najbližšom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva.  
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9. Diskusia 
 
V diskusii nevystúpil nikto z prítomných občanov.  
 

 
10. Záver 
 
 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončil.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Čikotová    Anna JANEVOVÁ  Ing. Katarína ŠVECOVÁ 

 zapisovateľ       overovateľka                       overovateľka 


