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ZÁPISNICA 
z Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v  obci 

Kvakovce, konaného dňa 2. Januára 2015 

ÚVOD 
Starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období Ján Tutko si nesplnil svoje povinnosti 
ustanovené v §12 ods. 1 zákona 369/1990 o obecnom zriadení a nezvolal Ustanovujúce zasadnutie 
obecného zastupiteľstva tak, aby sa konalo do 30 dní od vykonania volieb. Bývalý starosta obce Ján 
Tutko po zániku svojho mandátu vymenil zámok na vstupných dverách do hlavnej budovy obecného 
úradu, aby sťažil a znemožnil prístup do budovy. Zámok bol vymenený za prítomnosti polície a tento 
skutok bol starostom obce Mgr. Radovanom Kapraľom oznámený dňa 30.12.2014 na Obvodné 
oddelenie policajného zboru v Slovenskej Kajni ako priestupok proti majetku obce.  
 
Z vyššie uvedeného dôvodu sa Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce 
konalo v súlade s ustanovením §12 ods. 3 zákona 369/1990 o obecnom zriadení na tridsiaty pracovný 
deň od volieb, čo vychádzalo na 2. Januára 2015.  
 
Vzhľadom na neštandardnú situáciu, ktorú zapríčinil bývalý starosta obce Ján Tutko bol dohodnutý 
čas Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva stanovený na 10.00 hodinu v priestoroch 
zasadačky v budove obecného úradu v Kvakovciach na druhom poschodí.  
 
Na dňa 2. Januára 2015 boli na Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva na 10.00 hodinu 
pozvaní všetci novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva, predsedníčka Miestnej volebnej komisie 
a občania obce prostredníctvom internetovej stránky obce. 
 
1. OTVORENIE 
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol novozvolený starosta obce Mgr. 
Radovan Kapraľ, ktorý privítal všetkých prítomných občanov.  
 
Za zapisovateľa menoval p. Petra Karpiaka. Za overovateľov zápisnice určil novozvolenú poslankyňu 
obce Kvakovce Ing. Katarínu Švecovú a p. Annu Janevovú.  
 
V úvode starosta obce informoval všetkých prítomných, že dňa 12.12.2014 o 8.10 hodine zložil 
v priestoroch obecného úradu v Kvakovciach zákonom predpísaný sľub starostu obce. Na tomto akte 
boli prítomní: predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Alena Matejová, bývalý starosta obce p. 
Ján Tutko, pracovníčky obecného úradu v Kvakovciach p. Ružena Pačutová a p. Martina Perháčová 
a ďalší občania obce Kvakovce. Bývalému starostovi Jánovi Tutkovi mandát zanikol zložením sľubu zo 
strany Mgr. Radovan Kapraľa o 8.10 hodine a následne z priestorov obecného úradu ušiel.   
 
Zároveň starosta informoval prítomných, že on bol zvolený aj za poslanca obecného zastupiteľstva 
a keďže si uplatnil mandát starostu, mandát poslanca obecného zastupiteľstva si uplatňovať nebude. 
Z uvedeného dôvodu pozve na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva prvú náhradníčku slečnu Jaroslavu 
Jakubčákovú, ktorá by mala následne zložiť zákonom predpísaný sľub poslankyne.  
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2. INFORMÁCIA O VÝSLEDKOCH VOLIEB 
Predsedníčka Miestnej volebnej komisie v Kvakovciach Mgr. Alena Matejová informovala prítomných 
občanov obce o výsledkoch komunálnych volieb, ktoré sa konali dňa 15. Novembra 2014.  
 
Za starostu obce Kvakovce bol väčšinou občanov obce zvolený:  
 

Mgr. Radovan KAPRAĽ   176 hlasov 
 
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:  
 

1. Mgr. Radovan KAPRAĽ 178 hlasov 
2. Ing. Katarína ŠVECOVÁ 160 hlasov 
3. Ing. František TOMKO 158 hlasov 
4. Anna JANEVOVÁ  141 hlasov 
5. Juraj ARENDÁŠ  134 hlasov 
 
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Alena Matejová zablahoželala všetkým novozvoleným 
poslancom obce aj starostovi. Starostovi obce a poniektorým poslancom už odovzdala osvedčenie 
o zvolení dňa 12.12.2014, novozvolený poslanec Juraj Arendáš si prevzal osvedčenie o zvolení za 
poslanca obecného zastupiteľstva z rúk predsedníčky miestnej volebnej komisie priamo na 
Ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
 
3. ZLOŽENIE SĽUBU NOVOZVOLENÝCH POSLANCOV OBCE KVAKOVCE 
Starosta obce Mgr. Radovan Kapraľ prečítal prítomným poslancom text sľubu poslanca, ktorý určuje 
§26 zákona 369/1990 o obecnom zriadení. Text sľubu znie:  
 
"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.". 
 
Starosta požiadal novozvolených poslancov obce Kvakovce, aby zložili sľub svojim podpisom pod 
zákonom predpísaný text sľubu.  
 
Novozvolený poslanec obce Juraj Arendáš konštatoval, že síce sľub zloží, ale celé sa mu to nepáči 
a patrí medzi sťažovateľov. Túto jeho informáciu zobral starosta obce na vedomie.  
 
Zároveň starosta obce informoval prítomných, že novozvolený poslanec obecného zastupiteľstva Ing. 
František Tomko je prítomný pred budovou obecného úradu v aute z dôvodu, lebo utrpel vážnu 
zlomeninu dolnej končatiny, zasadačka OcÚ sa nachádza na druhom poschodí a obecný úrad nemá 
bezbariérový prístup. Z uvedeného dôvodu požiadal pracovníčku obce p. Annu Čikotovú, aby vyšla za 
pánom Ing. Františkom Tomkom a umožnil mu tak zložiť zákonom predpísaný sľub.  
 
Sľub vlastnoručným podpisom zložili títo poslanci:   
1. Juraj ARENDÁŠ 
2. Anna JANEVOVÁ 
3. Ing. Katarína ŠVECOVÁ 
4. Ing. František TOMKO  
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Týmto sa úvodná slávnostná časť zloženia sľubov nových poslancov skončila.  
 
4. SCHVÁLENIE UZNESENIA 
Starosta skontroloval prezenčnú listinu, kde sa prezentovali prítomní novozvolení poslanci Juraj 
Arendáš, Anna Janevová a Ing. Katarína Švecová a skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sú 
prítomní traja poslanci z piatich a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.   
 
Starosta prečítal návrh uznesenia v nasledovnom znení:  
 
Obecné  zastupiteľstvo v Kvakovciach  
 
A: berie na vedomie výsledky volieb starostu obce Kvakovce a obecného zastupiteľstva v Kvakovciach 
 
B: konštatuje, že:  
1. Novozvolený starosta obce Kvakovce Mgr. Radovan Kapraľ zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu dňa 12.12.2014 v priestoroch obecného úradu v Kvakovciach za prítomnosti 
predsedníčky Miestnej volebnej komisie o 8.10 hodine za prítomnosti bývalého starostu p. Jána 
Tutka.  

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva v poradí: Juraj Arendáš, Anna Janevová, Ing. Katarína Švecová, Ing. František 
Tomko.  

 
Hlasovanie:  
Za:   Anna Janevová, Ing. Katarína Švecová 
Proti:   Juraj Arendáš 
Zdržal sa:  0 
 
Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 1/2015 bolo schválené.  
 
5. ZÁVER 
Starosta obce navrhol, aby sa rokovanie obecného zastupiteľstva ukončilo a informoval prítomných, 
že v najbližšom čase zvolá pracovné rokovanie obecného zastupiteľstva, kde by sa mali ustanoviť 
komisie, schváliť plat starostu a iné dôležité organizačné záležitosti.  
 
Hlasovanie:  
ZA:   Anna Janevová, Juraj Arendáš, Ing. Katarína Švecová 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
 
Návrh starostu na ukončenie zastupiteľstva prešiel a zasadnutie sa skončilo.  
 
 
 
 
 

Peter KARPIAK   Anna JANEVOVÁ  Ing. Katarína ŠVECOVÁ 
 zapisovateľ       overovateľka            overovateľka 


