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ZÁPISNICA 
z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, ktoré sa konalo dňa  

21.7.2017 o 6.15 hod. v zasadačke obecného úradu v Kvakovciach, Domašská č. 97/1.   

Predsedajúci:  
Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce 
 
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:  
Ing. Katarína ŠVECOVÁ 
Anna JANEVOVÁ 
Juraj ARENDÁŠ 
 
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:  
 
Ospravedlnení:  
Jaroslava JAKUBČÁKOVÁ – z pracovných dôvodov 
Ing. František TOMKO – zo zdravotných dôvodov 
Ing. Ján TIRPÁK – z dôvodu dovolenky 
 
R O K O V A N I E 
 
1. Otvorenie 
V poradí 25. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Radovan KAPRAĽ.  
 
Za zapisovateľa bola starostom určená:  
Juliana KUSKOVÁ – pracovníčka OcÚ 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení títo poslanci:  
Ing. Katarína Švecová a Anna Janevová  
 
Starosta uviedol, že návrh programu 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený v pozvánke.  
 
Program:  
3. Schválenie žiadosti o NFP na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci 

Kvakovce.  

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. Záver 

 
K doplneniu programu nedošlo, preto dal starosta obce hlasovať o Návrhu programu.   
 
Hlasovanie č. 1:  
ZA: Janevová, Švecová, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Program bol schválený 
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Bod č. 3: Schválenie žiadosti o NFP na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

v obci Kvakovce. 

 
Starosta obce informoval o možnosti získať finančné prostriedky na zakúpenie kompostérov pre občanov obce 
aj chatárov, čo prispeje k zníženiu celkového množstva odpadu a úspore nákladov. Keďže medzi poslancami 
v danej otázke panoval všeobecný súhlas s tým, aby sa obec zapojila do tohto projektu, starosta obce 
predniesol návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok na riadiaci orgán:  

 

Kód výzvy:   OPKZP-PO1-SC111-2017-23 

Názov projektu:  Podpora predchádzania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci 

Kvakovce.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celkovú výšku spolufinancovania projektu zo strany obce Kvakovce z celkových 

oprávnených výdavkov vo výške 5 % t.j. miera spolufinancovania obce bude maximálne vo výške 5877,26 EUR.  

 
 
Hlasovanie č. 2 
ZA: Švecová, Janevová, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Podanie žiadosti o NFP bolo schválené.  

 

Bod č. 4.: Rôzne 

 

v bode rôzne neodzneli žiadne príspevky 

 

 
Bod č. 5.: Diskusia 
V diskusii neodzneli žiadne príspevky.  
 

 
Bod č. 6: Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončil.  
 

 
 
 
 
 

     Ing. Katarína ŠVECOVÁ               Anna JANEVOVÁ                                 Juliana KUSKOVÁ 
                 overovateľ      overovateľ                          zapisovateľka 


