
 
Zápisnica zo stretnutia chatárov ohľadom rekonštrukcie ciest v RO Domaša Dobrá 

Sobota, 24. júna 2017 – 11:30 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:   
Suchý vrch  
 
Prítomní za obecný úrad:   
Mgr. Radovan KAPRAĽ - starosta obce   
Ing. Katarína ŠVECOVÁ – zástupkyňa starostu obce 
Júlia KUSKOVÁ – pracovníčka OcÚ 
 
Prítomní vlastníci chát :  
Danka HRUBYOVÁ 
Ing. Michal ŠTEFANKO 
Mgr. Anna FAZEKÁŠOVÁ 
Ing. Monika SIMOVA 
Ing. Imrich LENÁRT 
Martin HAŇO 
Ing. Peter ĎURIŠIN  
Andrej MOROZ 
PhDr. Marián BILÝ 
Mila CAP 
Ing. Pavel CEHELNÍK 
Marián HREHA 
Klaudia ŠAFRANKOVÁ 
Stanislav HREHA  
 
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:  
 

 Chatárka sa informuje ako sa dá vyriešiť problém s vodou ktorá ničí cesty. 
 

 Chatári sa informovali o materiálovom zložení cesty.  
Odpoveď starostu: Starosta odpovedal, že povrch bude závisieť od terénnych možností. 
Sú úseky, kde sa dá dať asfalt. Sú úseky, kde sa dá dať betón, panely, alebo betónové 
pásy. Snahou je urobiť komplexné riešenie.  

 

 Chatár sa vyjadril, že betónový povrch by bol ideálny a poznamenal, že ich cestu 
využívajú aj lesníci a iné vozidlá. Informuje sa o tom, čo sa s tým dá robiť a ako sa tomu 
dá zabrániť.  
Odpoveď starostu: Starosta navrhuje osadiť značku „zákaz vjazdu vozidiel nad 3,5     
tony“ ale zároveň poznamenáva, že aj napriek osadeniu značky bude náročné 
kontrolovať dodržiavanie zákazu.  Navrhuje chatárom, že v prípade spozorovania  
porušenia dopravného zákazu by mali zavolať políciu. Chatár ďakuje starostovi za 
iniciatívu a oceňuje jeho snahu. Zároveň poznamenáva, že odvodňovací kanál je 
potrebný.  

 

 Starosta navrhuje chatárom aj možnosť osadenia rampy na cestu ktorá vedie ku ich 
chatám za predpokladu, že sa na tom všetci dohodnú. 

 

 Chatár navrhuje ostatným vlastníkom chát, aby jednoznačne podporili tento projekt 
a prispeli dohodnutou sumou 250 eur.  

 

 Chatárka poznamenala, že oni už niekoľkokrát do opravy cesty investovali, ale cesta sa 
opätovne zničila a hlavne ju zničili lesníci.  

 

 Chatári sú ochotní prispieť, ale navrhujú, že rekonštrukciu treba riešiť komplexne, aby sa 
cesta opätovne nezničila, ale aby vydržala dlhé obdobie.  



 

 Starosta navrhuje chatárom aby si dnes prejednané veci doma v pokoji rozmysleli 
a informovali obec o svojom rozhodnutí do konca mesiaca jún. Informuje o zozname 
chatárov a prehľade ich príspevkov, ktorý je zverejnený na web stránke 
www.kvakovce.eu 

 

 Chatárka sa informuje o termíne realizácie rekonštrukcie ciest v prípade ak by sa všetci 
dohodli.  
Odpoveď starostu:  Starosta odpovedá, že čím skôr sa ľudia poskladajú, tým skôr sa 
začne cesta rekonštruovať.  
 

 Starosta navrhuje chatárom aj možnosť, že si medzi sebou môžu vybrať zástupcu, ktorý 
peniaze vyzbiera a obec následne doplatí zvyšok nákladov na cestu. Znížime tým 
byrokratické zaťaženie a peniaze nebudú musieť ísť na účet obce ale rovno sa vyplatia 
realizátorovi rekonštrukcie cesty. 
 

 Chatárka sa informuje o možnosti zverejnenia zoznamu chatárov a ich príspevkov.  
Odpoveď starostu:  Informuje, že všetky informácie budú uverejnené na web stránke 
www.kvakovce.eu v kolonke RO Dobrá, podkolonke Rekonštrukcia ciest. Tam nájdu ľudia 
všetky potrebné informácie aj zoznam chatárov a ich príspevky.  

 

 Chatár sa informuje, či bude aspoň do malej miery upravený prístup z hlavnej cesty ku 
chatám napríklad z dôvodu podmytia cesty.  
Odpoveď starostu:  starosta vysvetľuje, že pri rekonštrukcii sa počíta iba s hlavnou 
cestou ale ak si chatári budú chcieť zrekonštruovať aj príjazdové cesty ku chatám, tak 
obec vie chatárom poskytnúť svojich zamestnancov v prípade, že daný príjazd je vo 
vlastníctve obce.    

 
 
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   
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