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ZÁPISNICA 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce,  

ktoré sa konalo dňa 7.11.2022 o 11:30 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 KARPJAKOVÁ 
Bc. Andrea TUTKOVÁ  
Ing. René PAVLÍK  
Rastislav KOŠALKO  
Jana URBANČOKOVÁ  
 
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:  
Anna ČIKOTOVÁ – zapisovateľka miestnej volebnej komisie  
Mgr. Janka ČIKOTOVÁ – zapisovateľka  
Mgr. Martina PERHÁČOVÁ – predsedníčka miestnej volebnej komisie 
 
Ospravedlnený:  
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór obce z dôvodu účasti na školení  
 
Hostia:  
Mgr. Matúš JAŠKO – predseda Komisie kultúry v obci Kvakovce 
Ing. Martina TIMKOVÁ – predsedníčka Komisie cestovného ruchu v obci Kvakovce 
Ing. Ján ONDERIŠIN – podpredseda Komisie majetkovej v obci Kvakovce  
PhDr. Jaroslav MAKATÚRA – starosta obce Malá Domaša 
Bc. Ladislav VRÁBEĽ – starosta obce Bžany 
Mgr. Juraj SITARČÍK – farár Slovenská Kajňa 
Zdeněk PAZOUREK – predseda klubu dôchodcov v obci Kvakovce  
Mária PAZOUREKOVÁ  
Helena JAKUBČÁKOVÁ 
Alena JAKUBČÁKOVÁ  
Ľudmila BARANOVÁ  
 
 
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:  
Mgr. Janka ČIKOTOVÁ – pracovníčka OcÚ 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení títo poslanci:  
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ a Jana URBANČOKOVÁ  
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Predsedajúci uviedol, že návrh programu Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený 
v pozvánke.  
 
Program:  
3. Informácie o výsledkoch volieb konaných dňa 29.10.2022 

4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce 

5. Záver 

 
Bod č. 3: Informácie o výsledkoch komunálnych volieb 

 

Starosta obce v úvode predstavil novozvolených poslancov obce nasledovne:  

 

Ing. Katarína KARPJAKOVÁ – bude poslankyňou tretie volebné obdobie v Obci Kvakovce. Pôsobila aj ako 
zástupkyňa starostu obce.  
 
Bc. Andrea TUTKOVÁ – je novozvolenou poslankyňou, v obci je predsedníčkou Miestneho spolku Červeného 
kríža v obci Kvakovce. Organizovala kultúrny a spoločenský život v obci, pomáhala aj pri testovaní občanov pri 
pandémii Covid 19, odkiaľ ju pozná aj mnoho chatárov.  
 
Jana URBANČOKOVÁ – je novozvolenou poslankyňou obce, zapájala sa do viacerých verejnoprospešných 
činností organizovaných obcou, napríklad aj pekná kvetinová výzdoba na kultúrnom dome v obci je jej vizitkou.  
 
Ing. René PAVLÍK – bude poslancom obecného zastupiteľstva druhé volebné obdobie. Zapájal sa do mnohých 
verejnoprospešných aktivít.  
 
Rastislav KOŠALKO – pôsobí ako podpredseda Komisie cestovného ruchu v obci Kvakovce už 8 rokov. 
Organizuje mnohé kultúrne a športové podujatia na Domaši, okrem iného predsedá združeniu Vranovské 
Vydry.  
 
Starosta obce následne predstavil novozvoleným poslancom prítomných hostí a predsedov komisií 
a informoval ich o činnosti, ktorú vykonávajú pre Obec Kvakovce.  
 
Po tomto krátkom predstavení starosta obce požiadal predsedníčku Miestnej volebnej komisie v Kvakovciach 

Mgr. Martinu Perháčovú, aby oboznámila prítomných s výsledkami Komunálnych volieb.  

 

Predsedníčka Miestnej volebnej komisie Mgr. Martina Perháčová informovala prítomných o výsledku 

Komunálnych volieb v obci Kvakovce, ktoré sa konali 29. Novembra takto:  

 

Kandidáti na starostu obce:  

Mgr. Radovan KAPRAĽ    302 hlasov 

Matúš ONDOVÁK       52 hlasov  

 

Za starostu obce Kvakovce bol zvolený: 

Mgr. Radovan KAPRAĽ  
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Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva:  

Ing. Katarína KARPJAKOVÁ  174 hlasov 

Ing. René PAVLÍK  172 hlasov 

Bc. Andrea TUTKOVÁ   172 hlasov  

Mgr. Radovan KAPRAĽ   167 hlasov  

Rastislav KOŠALKO   148 hlasov  

Jana URBANČOKOVÁ   134 hlasov  

Jozef BAK   127 hlasov  

Marián MOKROLUSKÝ   124 hlasov 

Jaroslav DUPAĽ    68 hlasov  

Matúš ONDOVČÁK   64 hlasov  

František TUTKO   57 hlasov  

Miloš JAKUBČÁK   50 hlasov  

Mgr. Antonio JANEV   41 hlasov 

Mgr. Julian JANEV   31 hlasov  

 

Starosta obce Mgr. Radovan KAPRAĽ si neuplatňuje post poslanca obecného zastupiteľstva, lebo si uplatňuje 

mandát starostu obce.  

 

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:  

1. Ing. Katarína KARPJAKOVÁ  

2. Ing. René PAVLÍK  

3. Bc. Andrea TUTKOVÁ  

4. Rastislav KOŠALKO  

5. Jana URBANČOKOVÁ  

 

Náhradníci:  

1. Jozef BAK     

2. Marián MOKROLUSKÝ    

3. Jaroslav DUPAĽ     

4. Matúš ONDOVČÁK    

5. František TUTKO     

6. Miloš JAKUBČÁK     

7. Mgr. Antonio JANEV   

8. Mgr. Julian JANEV   

 

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 

 

Ako prvý zložil sľub starosta obce Mgr. Radovan KAPRAĽ, ktorý prečítal sľub v tomto znení:  
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„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 a podpísal sa aj do pamätnej knihy Obce Kvakovce.  
 
Starosta obce vyzval Ing. Katarínu KARPJAKOVÚ, aby prečítala sľub za poslancov obce, ktorá prečítala text 
sľubu 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 v poradí, t.j. Ing. Katarína Karpjaková, Bc. Andrea Tutková, Jana 

Urbančoková, Ing. René Pavlík a Rastislav Košalko podpísali text sľubu a zapísali sa aj do pamätnej knihy Obce 

Kvakovce.  

 

 

Bod č. 5.: Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým novozvoleným poslancom za zloženie sľubu a uviedol, že sa teší na spoluprácu pri 

ďalšom rozvoji obce aj Domaše.  

 

S krátkym príhovorom vystúpil aj p. Jaroslava MAKATÚRA, ktorý je predsedom Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš. Poďakoval za podporu pri voľbách do samosprávneho kraja, 

kde sa stal poslancom. Uviedol, že sa je potrebné rozvíjať spoluprácu aj medzi obcami, bude presadzovať, aby 

sa aspoň raz ročne uskutočnilo spoločné zasadnutie členov zastupiteľstiev. Chce sa zamerať na rozvoj 

cestovného ruchu a tiež pomôcť tomu, aby bol v obci Kvakovce vodovod a nemusela sa voda do obce dovážať 

z Malej Domaše.  

 

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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Katarína KARPJAKOVÁ                 Jana URBANČOKOVÁ                 Mgr. Janka ČIKOTOVÁ                                                                                                        
overovateľ                           overovateľ                       zapisovateľka 


