
 
Zápisnica zo stretnutia chatárov ohľadom rekonštrukcie ciest v RO Domaša Dobrá 

Sobota, 24. júna 2017 – 9:45 hod 

 

ZÁPISNICA 
zo stretnutia chatárov ohľadom rekonštrukcie havarijného stavu miestnych komunikácií 
v rekreačnej oblasti Domaša – Dobrá,  ktoré sa konalo dňa 24. júna 2017  v priestoroch 
hotela Garden, na ulici Nad prístavom č. 1 v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

___________________________________________________________ 
 
Názov ulice:   
Pod lesom  
 
Prítomní za obecný úrad:   
Mgr. Radovan KAPRAĽ - starosta obce   
Ing. Katarína ŠVECOVÁ – zástupkyňa starostu obce 
Júlia KUSKOVÁ – pracovníčka OcÚ 
 
Prítomní vlastníci chát :  
Martin POLÁK 
Ľubomír ĎURIŠKO 
Ladislav VYSOKÝ 
MUDr. Ľubomír GERNÁTH 
JUDr. Vladimír Lavrík 
Jozef ALBERT 
Andrej SEGĽA 
JUDr. Danka FARKAŠOVÁ 
Tibor STRAKA 
Eva ONDRUŠKOVÁ 
Eduard MICHALOV 
Anna HREHOVÁ 
Marcinik BOHUŠ 
Andrea SLANINKOVÁ 
JUDr. Michal ŠAFRAN 
Marcel PRINC 
František BABIČ 
Mgr. Natália LUKIČOVÁ 
Mária Kolesárová 
Ingrid Kentošová 
Juraj HORVÁTH 
Ján SEMANSKÝ 
Michal ŠOMPĽAK 
 
 
 
 



Ospravedlnení:  
 
R O K O V A N I E  
 
Zasadnutie otvoril starosta obce Mgr. Radovan Kapraľ, ktorý informoval prítomných 
o aktuálnej situácii.  
 
Obec Kvakovce dala zamerať všetky cesty a ich skutkový stav v rekreačnej oblasti, čo súviselo 
aj s pomenovaním ulíc. Rovnako obec pripravila projekt na opravu jednotlivých miestnych 
komunikácií. Starosta informoval, že obec má záujem riešiť havarijný stav ulíc, ale možnosti 
rozpočtu sú obmedzené na možno tri ulice ročne a ulíc vo vlastníctve obce je viac ako 30.  
 
Aj preto obec zvolala rokovanie, aby vyzvala chatárov na určitú solidaritu, ktorý by spočíval 
v príspevku na rekonštrukciu cesty vedúcej k ich chate vo výške 250,- EUR s tým, že obec 
Kvakovce by zaplatila zvyšok.  
 
Situácia sa zmenila, nie všade je možné dať na povrch asfalt, najmä po posledných 
prívalových dažďoch a povodniach, niekde je vhodnejší betón, inde panely, všetko 
v závislosti od terénu.  
 
Snahou obce je urobiť komplexnejšie riešenie, ktoré by vydržalo viac rokov.  Za týmto 
účelom obec zamestnala aj pracovníkov prostredníctvom úradu práce. Kvalitná cesta či už 
z betónu, panelov, asfaltu, alebo betónových pásov znamená aj kvalitnú zimnú údržbu, 
keďže provizórne riešenie zničia dažde, alebo zimná údržba.  
 
Starosta požiadal prítomných, aby sa vyjadrili k navrhnutému riešeniu obce a otvoril diskusiu 
k tomuto bodu.  
 
Z diskusie:  
 

 Chatár sa informuje o tom, čo do dnešného dňa urobila obec Kvakovce pre ich cestu „Pod 
lesom“ a konštatuje jej havarijný stav.  
Odpoveď starostu:  Obec opravila cestu po povodni z prívalového dažďa, bola tam ťažká 
technika, ale je to riešenie len dočasné. Starosta súhlasil s tým, že obec v minulosti 
urobila veľmi málo, ale zbytočne sa budeme vracať do minulosti, to cestu neopraví.  

 

 Chatár sa zaujíma o to, koľko na rekonštrukciu cesty prispeje obec, a či tento príspevok 
nebude nespravodlivý vzhľadom na počet chát na ulici. Poznamenal, že náročnosť 
výstavby je v určitých častiach cesty rozdielna, a teda je rekonštrukcia viac nákladná pre 
jednu skupinu chát a na druhej strane pre druhú skupinu chát menej nákladná.  
Odpoveď starostu: Obec prispeje v takej výške, aby sa vďaka príspevkom od chatárov 
dala opraviť cesta komplexne, čiže buď betónom, panelmi, alebo asfaltom.  

 

 Chatár poznamenal, že každý chatár má chatu v nemalej finančnej hodnote a na základe 
toho si myslí, že prispieť na rekonštrukciu ciest v sume 250 eur by nemal byť problém pre 
nikoho.  

 



 Pani Albertová sa informovala ohľadne príspevku. Aká je jeho výška, a či sa tento 
príspevok bude zvyšovať v závislosti od navýšenia rozpočtovanej sumy rekonštrukcie 
ciest.  
Odpoveď starostu:  starosta informoval o výške príspevku každého chatára ktorý je 
stanovený na 250 eur a informoval chatárov o tom, že aj napriek možnému navýšeniu 
ceny za rekonštrukciu sa ich príspevky zvyšovať nebudú.  

 

 Chatár informuje o zásahu stromov do cesty  
 

 Chatár navrhuje hlasovanie nadpolovičnou väčšinou priamo na mieste stretnutia 
chatárov. Starosta nechce dať hlasovať a navrhol, aby si to každý doma v kľude premyslel 
a informoval obec do konca mesiaca jún.  

        
Záver 
Starosta požiadal prítomných, aby si to doma premysleli a do konca júna nahlásili obci 
Kvakovce svoje stanovisko, či sú ochotní prispieť na komplexnejšiu opravu cesty. Tí čo 
prítomní neboli, tých obecný úrad osloví telefonicky.  
 
Zapísala: Ing. Katarína Švecová – zástupkyňa starostu obce    

 

 

 

 

 

 

  


