VZN č. 1/2017 Štatút rekreačnej oblasti Domaša Dobrá

Obec Kvakovce na základe samostatnej pôsobnosti podľa podľa § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. d) a i) a §
11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a
toto

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E Č. 1/2017
Štatút rekreačnej oblasti Domaša Dobrá v katastrálnom území obce Kvakovce
Článok I.
Účel štatútu
Štatút rekreačnej oblasti je vypracovaný za účelom vymedzenia postavenia a právomoci jednotlivých
subjektov, rekreantov, návštevníkov a majiteľov chát v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.
Vydáva sa v záujme zabezpečenia rozvoja rekreačnej oblasti, vytvárania priaznivých podmienok pre
rozširovanie cestovného ruchu. Sleduje cieľ zabezpečenia verejného poriadku, ochrany zdravia ľudí,
ochrany prírody, bezpečnosti osôb a majetku, ako i vymedzenia vzťahov všetkých zainteresovaných
účastníkov pôsobiacich v rekreačnej oblasti Dobrá.
Článok II.
Územie rekreačnej oblasti
Rekreačná oblasť Domaša Dobrá sa nachádza v katastrálnom území obce Kvakovce na území
zatopenej obce Dobrá nad Ondavou a leží v bezprostrednej blízkosti vodnej nádrže Veľká Domaša.
Článok III.
Správca rekreačnej oblasti
Správcom rekreačnej oblasti Domaša Dobrá je obec Kvakovce so sídlom:
Obec Kvakovce
Obecný úrad
Domašská č. 97/1
094 02 Slovenská Kajňa
Detašované pracovisko obce Domaša Dobrá:
Určí obecný úrad na svojej stránke www.kvakovce.eu
Telefón: 057/44 94 154 , 0918 513 324
web: www.kvakovce.eu
e-mail: kvakovcedomasa@gmail.com
Článok IV.
Prevádzka a udržiavanie rekreačnej oblasti
1. Územný plán vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činnosti v území s osobitným
zreteľom na starostlivosť o životné prostredie. Výstavba objektov v rekreačnej oblasti je
realizovaná na základe vypracovaného územného plánu obce Kvakovce s osobitným zreteľom na
starostlivosť o životné prostredie.
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2. Výstavba alebo rekonštrukcia chát i iných objektov a vykonanie všetkých opráv, terénne úpravy
vyžadujú schválenie príslušného stavebného úradu. Chaty a iné objekty musia byt udržiavané v
takom technickom stave, aby neohrozovali život alebo zdravie občanov.
3. V obci Kvakovce aj v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá sú zavedené pre lepšiu orientáciu názvy
ulíc. Stavby musia byť označené prideleným orientačným a súpisným číslom. Označenia ulíc
zabezpečuje správca rekreačnej oblasti.
4. V rekreačnej oblasti Domaša Dobrá sa stavebná činnosť počas letnej turistickej sezóne upravuje
takto:
a) od 01.júna do 30.júna a od 1. Septembra do 30. Septembra
sa zakazuje výstavba, rekonštrukcia, väčšia oprava chát, iných objektov a terénnych úprav počas
víkendov a štátnych sviatkov a to tak, že obec v stavebnom povolení, respektíve pri vyjadrení
sa k ohláseniu drobnej stavby zakotví túto podmienku ako účastník konania priamo do
rozhodnutia, respektíve do súhlasného stanoviska.
b) od 1. Júla do 31. Augusta
sa zakazuje výstavba, rekonštrukcia, väčšia oprava chát, iných objektov a terénnych úprav
v celom vymedzenom období a to tak, že obec v stavebnom povolení, respektíve pri vyjadrení
sa k ohláseniu drobnej stavby zakotví túto podmienku ako účastník konania priamo do
rozhodnutia, respektíve do súhlasného stanoviska.
5. Tuhý alebo tekutý odpad je potrebné likvidovať podľa platného VZN obce Kvakovce o poplatku,
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zakazuje sa do
veľkoobjemových kontajnerov vzhadzovanie trávy, konárov, stavebného odpadu, elektroodpadu
a nábytku. O mieste, kde je možné uskladniť bioodpad, drobný stavebný odpad, starý nábytok
a podobne je potrebné informovať sa u správcu rekreačného zariadenia na obecnom úrade
v Kvakovciach.
6. Vývoz žúmp zabezpečujú vlastníci alebo správcovia rekreačných zariadení na vlastné náklady tak,
aby nerušili ostatných užívateľov chát, splašky musia byť likvidované výlučne v čističke
odpadových vôd prostredníctvom fyzických a právnických osôb, ktoré sú na to oprávnené.
Prevádzkovateľ rekreačnej oblasti zabezpečí v spolupráci s Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou a.s. a fyzickými, resp. právnickými osobami zabezpečujúcimi vývoz žúmp
uverejnenie zoznamu vlastníkov zariadení na webovej stránke obce, ktorí si vývoz svojej žumpy
objednali prostredníctvom oprávnenej spoločnosti.
7. Chaty možno prenajímať na základe platného živnostenského listu a uzavretej dohody a zmluvy.
Prenajímateľ musí byť prihlásený aj na príslušný daňový úrad. Každé iné užívanie, ktoré je v
rozpore s kolaudačným rozhodnutím, musí byť oznámené na obecný úrad Kvakovce ako
správcovi miestnych daní a poplatkov.
8. Majitelia chát alebo zariadení sú povinní si udržiavať okolie chaty alebo zariadenia v čistote.
Vlastníci a užívatelia chát, sú povinní správať sa na chatách tak, aby nerušili a neohrozovali
susedov a rekreačnú oblasť. V čase od 22.00 hod – 06.00 hod. je potrebné zachovať nočný kľud.
Neodporúča sa kosenie prostredníctvom motorových kosačiek v sobotu od 12.00 hodiny
a v nedele vrátane štátnych sviatkov.
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9. Držanie psov sa upravuje takto:
a) v chatách a ich bezprostrednom okolí sa povoľuje krátkodobé držanie psa po dobu pobytu
vlastníka alebo užívateľa v rekreačnom objekte.
b) Na pláže je v dobe letnej turistickej sezóny od 1. Júla do 31. augusta z dôvodu
ochrany zdravia a života obyvateľstva a z dôvodu epidemiologického vstup so psom
z a k á z a n ý. Tento zákaz neplatí pre doprovodných psov zrakovo postihnutých osôb.
c) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie povinný výkaly
bezodkladne odstrániť.
Článok V.
Verejné priestranstvá
1. V rekreačnej oblasti návštevníci môžu užívať verejné plochy a trávnaté plochy len k bežným
rekreačným účelom tak, aby neboli ostatní rekreanti a majitelia chát rušení a obťažovaní.
2. Udržiavanie čistoty v celej rekreačnej oblasti je povinnosťou všetkých návštevníkov. Správne
nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného
poriadku bezpečnosti a zdravia občanov. Odpady sa môžu odkladať len na miesta k tomu určené
(odpadové nádoby, kontajnery).
3. Vývoz komunálneho odpadu v rekreačnej oblasti zabezpečuje správca rekreačnej oblasti t.j. obec
Kvakovce v súlade s platným platného VZN obce Kvakovce o poplatku, miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Vodná plocha sa môže využívať na plávanie, člnkovanie, rybolov a inú športovú činnosť na vlastné
nebezpečenstvo, pričom je potrebné správať sa tak, aby nedošlo k ohrozeniu vlastného života ani
života a zdravia iných návštevníkov.
5. Kúpanie je zakázané osobám, ktoré sú infekčne choré a osobám pod vplyvom alkoholu.
6. V dobe letnej turistickej sezóny t.j. od 01. júla do 31. augusta sa z a k a z u j e c h y t a ť r y b y
z pláží určených na verejné kúpanie (pozemky v Územnom pláne obce Kvakovce zadefinované
ako plochy športu a pláží), t.j. v zátoke na Dobrej, konkrétne od lodenice jacht klubu po koniec
zosuvu v čase od 07,00 do 20,00 hodiny. (zákaz platí v zátoke na Dobrej od ulice Pri kempingu
smerom ku kempingu, celý úsek ulice Ku prístavu a na celom úseku Nábrežnej ulice) z dôvodu
zatrhávania háčikov, ktoré zostávajú na dne a následne ohrozujú zdravie a život kúpajúcich.
7. Stanovať a kempovať sa môže len so súhlasom správcu rekreačnej oblasti na miestach k tomu
určených a vyhradených (Pláž u Sisi).
8. Zakladanie ohňov v je z a k á z a n é, mimo určené miesta (ohniská). Ohnisko musí byť
umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od budov, vozidiel, ľahko zápalných hmôt a pod. tak, aby
neprišlo k požiaru.
9. Pre táborové ohne musí byť určené miesto /ohnisko/ v izolovanej ploche od ľahko zápalných
látok, stavieb, prípadne porastov tak, aby bolo maximálne obmedzené nebezpečenstvo vzniku
požiaru a dym neobťažoval ostatných rekreantov. Vlastník alebo prevádzkovateľ použitého
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ohniska je povinný podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane pred odchodom
zabezpečiť jeho vyhasnutie.
10. Kosenie verejných plôch a ich čistenie zabezpečuje správca rekreačnej oblasti obec Kvakovce.
Článok VI.
Doprava a parkovanie
1. Vjazd motorových vozidiel do priestorov rekreačnej oblasti je upravený dopravnými značkami.
2. Pozemné komunikácie v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá sú v zmysle § 22 Zák. 135/1961 Zb. v
platnom znení účelovými komunikáciami s výnimkou štátnej cesty III. triedy, ktorá prechádza
strediskom.
3. Pri jazde motorových vozidiel je potrebné brať zvýšený ohľad na návštevníkov rekreačnej oblasti,
užívať len komunikačnú sieť, dbať o čo najväčšiu tichosť pri jazde, aby nevznikala nadmerná
prašnosť. V prípade veľkej prašnosti, hluku a poškodzovania komunikácie môže správca
rekreačnej oblasti po odsúhlasení Okresným riaditeľstvom PZ – dopravným inšpektorátom
komunikáciu uzatvoriť pre určitý druh vozidiel a umiestniť na nej zákazovú značku.
4. Vo vymedzenom priestore v autocampingu sa môže parkovať pri stanoch a prívesoch, avšak nie
v priestore pláže, t.j. nad odvodňovacím rigolom.
5. Na parkoviskách a ostatných priestoroch v rekreačnej oblasti je zakázané vykonávať údržbu
motorových vozidiel, pri ktorej by dochádzalo k znečisťovaniu priestoru a úniku ropných
produktov.
6. V priestoroch zátoky v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá je z a k á z a n é parkovanie motorových
vozidiel a motocyklov takto:
a) parkovanie je zakázané na niektorých úsekoch na miestnej komunikácii na ulici „Ku prístavu“.
b) na ulici „Ku prístavu a Nábrežná“ je zakázané parkovanie motorových vozidiel a motocyklov aj
v úseku od asfaltovej cesty k vodnej nádrži vrátane pobrežia z dôvodu III. stupňa ochrany
vodného zdroja.
c) v autokempingu v zátoke na Dobrej (Vranovská ulica) od odvodňovacieho rigola smerom
k vodnej nádrži vrátane pobrežia z dôvodu III. stupňa ochrany vodného zdroja.
Článok VII.
Všeobecné poriadkové ustanovenia
1. Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie objektov v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá vrátane
orientačných a dopravných značiek a smerových tabúľ.
2. V priestoroch rekreačnej oblasti sa zakazuje akékoľvek narušovanie pokoja neprimeraným
správaním sa návštevníkov. Všetci rekreanti a návštevníci rekreačnej oblasti sú povinní tento
štatút dodržiavať. Porušovanie tohto štatútu a neuposlúchnutie pokynov príslušných orgánov sa
bude stíhať podľa príslušných zákonných ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
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3. Dodržiavanie tohto štatútu kontrolujú:
a) orgány štátnej správy
b) orgány územnej samosprávy
c) orgány Policajného zboru SR
d) Štátna potravinová a veterinárna správa
e) Ostatné poverené orgány a organizácie
f) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou
Článok VII.
Záverečné ustanovenie
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa 14.4.2017 a zvesený dňa
2.5.2017.
2. Lehota na pripomienkovanie skončila dňa 2.5.2017.

3. Na tomto VZN sa uznieslo a schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach dňa 5.5.2017
uznesením č. 277.2017.
4. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Kvakovce dňa 9. 5. 2017 a zvesené bolo dňa
26. 5. 2017.
5. Toto VZN nadobúda účinnost' dňa 1.6. 2017.

Mgr. Radovan KAPRAĽ
starosta obce
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