
Obecný úrad obce Kvakovce, 094 02  Kvakovce 88, okr. Vranov nad Topľou

___________________________________________________________________________

Zápisnica
z obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.07.2013 konaného v zasadačke obecného úradu obce

Kvakovce o 18,00 hod.

______________________________________________________________________________

Prítomní:  Jozef Danč, Tutko Ján,Jaroslav Dupaľ ,  Humenik Viktor, 

Ospravedlnení:  Magnus Zdenko

Zapisovateľ: Martina Perháčová 

Overovatelia: Humenik Viktor, Dupaľ Jaroslav 

Program:

1. Úvod

2. Prejednanie petície zo dňa 01.07.2013

3. Rôzne 

4. Diskusia

5. Záver 

Jaroslav Dupaľ

Som za to, aby bod diskusia bol vybratý z tohto programu.

Hlasovanie:

3 za

1 sa zdržal

0 proti 



Starosta obce Ján Ondovčák, privítal prítomných poslancov, zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, 
nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. 

BOD 2

 Prejednanie petície zo dňa 01.07.2013

Starosta obce Ján Ondovčák

Nakoľko k termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva 12.07.2013 neboli doložené zo strany 
usporiadateľa SUN DANCE potrebné doklady bolo prijaté uznesenie číslo , že po doložení dokladov 

/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva, zmluva s p. Paľušovou/

obecné zastupiteľstvo bude pokračovať  a bude k tejto téme okamžite zvolané. 

Ing. Malý, hlavný kontrolór obce

Informoval sa o tom, či je oznámené obci natáčanie obecného zastupiteľstva RTVS ?

Starosta obce

Od usporiadateľa SUN DANCE boli doložené tieto doklady:

Výpis zo živnostenského registra

Ohlásenie PZ Vranov nad Topľou

Rozhodnutie HaZZ Vranov nad Topľou – súhlasné stanovisko 

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – kladné stanovisko 

Ján Tutko

Nakoľko  boli  splnené  podmienky  na  uskutočnenie  verejného  kultúrneho  podujatia  obecné
zastupiteľstvo ruší svoje uznesenie číslo 12/2013, ktorým vyhovelo petícii  občanov predloženej na
obec Kvakovce dňa 18.06.2013 a to na neuskutočnenie verejného kultúrneho podujatia SUN DANCE. 



Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že na základe písomnej výzvy zo dňa 08.07.2013
adresovanej p. Jozefovi Petriľákovi , Makovická 939/6 Vranov nad Topľou ako osobe určenej v petícií
na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej  správy na nutnú súčinnosť pri  riešení  petície občanov
doručenej na Obec Kvakovce dňa 01.07.2013, že boli poskytnuté v stanovenej lehote obci Kvakovce
potrebné vyjadrenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy pre uskutočnenie verejného kultúrneho
podujatia SUN DANCE Open Air festival, ktorý sa má konať dňa 20.-21. 07.2013 v RO Domaša-Dobrá.

Na  základe  tejto  skutočnosti  obecné  zastupiteľstvo  ruší  svoje  uznesenie  číslo  12/2013,
ktorým  vyhovelo   petícii  občanov  predloženej  na  Obec  Kvakovce  dňa  18.06.2013  a to  na
neuskutočnenie verejného kultúrneho podujatia Sun Dance Open Air festival.

Týmto boli splnené podmienky na uskutočnenie verejného kultúrneho podujatia s tým, že je
nutné  a potrebné  dodržať  všetky  opatrenia  Regionálneho  úradu  verejného  zdravotníctva  č.
HVDM/01237/13/002295  zo  dňa  15.07.2013  ,  ako  aj  všetky  ostatné  nariadenia  dotknutých
orgánov /OR PZ , OR HaZZ č. ORHZ – VTI – 654- 001/2013, zdravotnej služby.../

Na zabezpečenie dohľadu nad verejným kultúrnym podujatím  obecné zastupiteľstvo žiada
starostu  ,  aby  poveril  osobu  ako  dozorný  orgán  /  v zmysle  §  6  zákona  96/1991  Zb.  o verejných
kultúrnych podujatiach/.

Kvakovce, 18.07.2013

Zapísala: Martina Perháčová 

Viktor Humeník Ján Ondovčák Jaroslav Dupaľ

________________________________________________________________________________

Overovateľ starosta obce        overovateľ

 



OBEC KVAKOVCE,  094 02  Kvakovce 88, okr. Vranov nad Topľou

Uznesenia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 18.07.2013

Uznesenie 16/2013 zo dňa 12.07.2013

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že na základe písomnej výzvy zo dňa 08.07.2013
adresovanej p. Jozefovi Petriľákovi , Makovická 939/6 Vranov nad Topľou ako osobe určenej v petícií
na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej  správy na nutnú súčinnosť pri  riešení  petície občanov
doručenej na Obec Kvakovce dňa 01.07.2013, že boli poskytnuté v stanovenej lehote obci Kvakovce
potrebné vyjadrenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy pre uskutočnenie verejného kultúrneho
podujatia SUN DANCE Open Air festival, ktorý sa má konať dňa 20.-21. 07.2013 v RO Domaša-Dobrá.

Na  základe  tejto  skutočnosti  obecné  zastupiteľstvo  ruší  svoje  uznesenie  číslo  12/2013,
ktorým  vyhovelo   petícii  občanov  predloženej  na  Obec  Kvakovce  dňa  18.06.2013  a to  na
neuskutočnenie verejného kultúrneho podujatia Sun Dance Open Air festival.

Týmto boli splnené podmienky na uskutočnenie verejného kultúrneho podujatia s tým, že je
nutné  a potrebné  dodržať  všetky  opatrenia  Regionálneho  úradu  verejného  zdravotníctva  č.
HVDM/01237/13/002295  zo  dňa  15.07.2013  ,  ako  aj  všetky  ostatné  nariadenia  dotknutých
orgánov /OR PZ , OR HaZZ č. ORHZ – VTI – 654- 001/2013, zdravotnej služby.../

Na zabezpečenie dohľadu nad verejným kultúrnym podujatím  obecné zastupiteľstvo žiada
starostu  ,  aby  poveril  osobu  ako  dozorný  orgán  /  v zmysle  §  6  zákona  96/1991  Zb.  o verejných
kultúrnych podujatiach/.

Ján Ondovčák

Starosta obce 


	Zápisnica

