Zápisnica zo stretnutia chatárov ohľadom rekonštrukcie ciest v RO Domaša Dobrá
Sobota, 24. júna 2017 – 9:00 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:
Rybárska
Prítomní za obecný úrad:
Mgr. Radovan KAPRAĽ - starosta obce
Ing. Katarína ŠVECOVÁ – zástupkyňa starostu obce
Júlia KUSKOVÁ – pracovníčka OcÚ
Prítomní vlastníci chát :
Milan REICH
PaedDr. Marcel RUSŇÁK
Ing. Tibor ŽOLDOŠ
Pavel KORBA
Jozef VITOVIČ
Viliam MOROSKO
Ing. Anna KEŠELÁKOVÁ
Ing. Jaroslav BARLA
Ing. Ľubomír TÓTH
Jozef SLANINA
Ing. Peter HLADKÝ
Eva JOPOVÁ
Miroslav JOP
Mgr. Slávka VANÍKOVÁ
Ing. Anton CINGEĽ
Martina ŠTECOVÁ
Martin PIPA
Ospravedlnení:
p. Ihnátová,

ROKOVANIE
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:


Chatárka konštatuje skutočnosť, že cestu zničili vozidlá, ktoré nosili stavebný materiál na
chaty v susedstve a teda, podľa jej názoru by mali rekonštrukciu cesty zaplatiť tí chatári,
ktorí tieto chaty stavali. Tak isto navrhuje, aby sa prioritne rekonštruovali tie cesty, kde je
najviac chát.
Odpoveď starostu: Starosta súhlasil s tým, že cestu zničili stavebné mechanizmy, ale
každý niekedy staval a každý bude rekonštruovať.



Chatár vyjadril svoj názor, že v žiadnom prípade nechce cestu rekonštruovať a opravovať
čiastočne, ale iba komplexne.



Pán Barla sa informoval, či je obec schopná a ochotná pomôcť tým ľuďom, ktorí chcú
prispieť, ale z finančného hľadiska nie sú schopní platbu zaplatiť jednorázovo. Informuje
sa o možnosti splátok.
Odpoveď starostu: Samozrejme, obec Kvakovce je ochotná takouto formou vyjsť ľuďom
v ústrety, tiež je možné, aby prihlásili niekoho na trvalý pobyt, za čo obec dostane
peniaze od štátu vo forme podielových daní.



Pán Milan Reich poznamenal, že on ako vlastník chaty platí obci dane a osobne si myslí,
že cesty by mala rekonštruovať obec Kvakovce bez príspevku chatárov.

Odpoveď starostu: Starosta vysvetlil pánovi Reichovi, že obec momentálne nemá finančné
možnosti na to, aby cesty rekonštruovala. Jedinou možnosťou by bolo, že rekonštrukcia ulíc
sa zo zdrojov obce bude robiť postupne. V tom prípade by sa dali rekonštruovať priemerne 3
ulice ročne a z dôvodu spravodlivosti by sa tieto ulice museli vylosovať. Takéto riešenie by
znamenalo, že ak by sme chceli zrekonštruovať všetky cesty v havarijnom stave, trvalo by to
10 rokov.
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

