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ZÁPISNICA 
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, ktoré sa konalo dňa  
12. októbra 2015 v zasadačke obecného úradu v Kvakovciach, Kvakovce č. 97.   

Predsedajúci:  
Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce 
 
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:  
Juraj ARENDÁŠ 
Ing. Katarína ŠVECOVÁ 
František TOMKO 
Anna JANEVOVÁ 
 
Ďalej prítomný podľa prezenčnej listiny:  
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór 
 
Ospravedlnení:  
Jaroslava JAKUBČÁKOVÁ – poslankyňa OZ z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti 
 
R O K O V A N I E 
 
1. Otvorenie 
V poradí 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Radovan Kapraľ.  
 
Za zapisovateľa bola starostom určená:  
Anna Čikotová – pracovníčka OcÚ 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení títo poslanci:  
Anna Janevová a Ing. Katarína Švecová  
 
Starosta uviedol, že návrh programu 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený v pozvánke.  
 
Program:  
3. Verejná obchodná súťaž na predaj nepotrebného hnuteľného majetku obce Kvakovce 

4. Schválenie investičných zámerov obce Kvakovce v obci a v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá 

5. Rôzne  

6. Diskusia 

7. Záver 

 

Iné návrhy na doplnenie programu neboli, starosta dal hlasovať o navrhnutom programe rokovania. Podľa 
prezenčnej listiny bolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné, prítomní boli štyria poslanci.  
 
Hlasovanie č. 1:  
ZA: Arendáš, Tomko, Švecová, Janevová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Program bol schválený 
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Bod č. 3: Verejná obchodná súťaž na predaj nepotrebného hnuteľného majetku obce Kvakovce 

 

Starosta obce zhrnul výsledky Verejnej obchodnej súťaže č. 1/2015 na predaj prebytočného hnuteľného 
majetku obce Kvakovce. Inzerát s ponukou majetku bol uverejnený v novinách Vranovské Spektrum, tiež na 
internetovej stránke obce www.kvakovce.eu, na úradnej tabuli a výzva na predkladanie ponúk bola vyhlásená 
aj prostredníctvom obecného rozhlasu niekoľko krát.  
 
V predpísanej lehote svoju ponuku predložilo celkovo 14 záujemcov o jednotlivý druh majetku. Cieľom bolo 
podľa starostu získať čo najviac peňazí z predaja a vytvoriť transparentné podmienky na predaj majetku, čo sa 
v skutočnosti aj stalo.  
 
Starosta obce navrhol, aby bol hnuteľný majetok odpredaný tým uchádzačom, ktorí ponúkli najvyššiu sumu 
s výnimkou dvoch hnuteľných vecí, a to:  
a) jednostranný 4 radlicový pluh zn. BOMET  
b) rotačná kosačka zn. ŽTR 165 E 
 
Otvoril diskusiu k tomuto bodu:  
 
- poslanec Juraj Arendáš uviedol, že podľa jeho názoru netreba predávať Traktor Zetor 7245 a rovnako ako 

fekálny voz značky V3S. Môžu prísť tuhé zimy a traktor sa zíde rovnako ako fekálny voz v prípade, že sa 
upchá kanalizácia.  

 
- poslanec Ing. František Tomko uviedol, že za cenu traktora môžeme platiť zimnú údržbu niekoľko rokov 

a to platí aj o ostatnej technike, ktorá sa vôbec nevyužíva. Každý kto chcel, si takúto techniku mohol kúpiť.  
 
- starosta obce Mgr. Radovan Kapraľ reagoval, že nemá zmysel držať starý fekálny voz, keď v obci 

prevádzkuje fekálny voz p. Jozef Bak, ktorý operatívne poskytuje rovnaké služby. Keď bude obec 
potrebovať fekálny voz, objedná si tieto práce od p. Baka. To isté podľa starostu platí o traktore. Ktokoľvek 
sa mohol prihlásiť, kúpiť traktor a gazdovať. Mať obecný traktor to nie je zadarmo. Aj do neho treba 
tankovať naftu, aj tam treba platiť vodiča, aj tam treba vykonávať opravy. Zimnú údržbu môže vykonávať 
živnostník, ale aj ktorýkoľvek Kvakovčan s traktorom, ktorý ponúkne najlepšie podmienky a bude ochotný 
podpísať zmluvu.  

 
Starosta obce ukončil diskusiu s tým, že v súvislosti s návrhom p. Arendáša prečítal návrh na uznesenie v tomto 
znení: Kto je za to, aby bol z predaja hnuteľného majetku vyňatý Traktor Zetor 7245 a fekálny voz V3S.  
 
Hlasovanie č. 2:  
ZA: Arendáš 
Proti: Švecová  
Zdržal sa: Tomko, Janevová 
 
Uznesenie nebolo prijaté.  

 
Starosta obce následne v súvislosti s predajom hnuteľného majetku navrhol uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky Verejnej obchodnej súťaže na predaj nepotrebného 
hnuteľného majetku obce Kvakovce. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj jednotlivých druhov techniky 
jednotlivým víťazom verejnej obchodnej súťaže, t.j. tým záujemcom, ktorí za nepotrebnú techniku ponúkli 
najvyššiu sumu. Z predaja sa vyníma jednostranný 4 radlicový pluh zn. BOMET a rotačná kosačka zn. ŽTR 165 E, 
ktorá sa bude ponúkať na predaj ďalej spolu s technikou, o ktorú neprejavil záujem nikto.   

 

http://www.kvakovce.eu/
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P.č.  Názov techniky Úspešný uchádzač Predajná cena  
Rozhodnutie obecného 

zastupiteľstva
 

1. automobil Škoda Felícia Combi 1.6 LX Special E.Č. VT-497 BM 
nepredložená ponuka 

–– ponúkať ďalej na predaj 

2. automobil UAZ-469 BI E.Č. bez E.Č. Ing. Martin Gavura, Slovenská Kajňa č. 94  1 510,00 € predaj schválený  

3. automobil Škoda Forman L E.Č. VT479 BF  nepredložená ponuka –– ponúkať ďalej na predaj 

4. automobil Praga V3S SKR E.Č. bez E.Č. Ing. Martin Gavura, Slovenská Kajňa č. 94 2 210,00 € predaj schválený  

5. automobil Praga V3S SKR PAD-1 M2 E.Č. bez E.Č. Ing. Martin Gavura, Slovenská Kajňa č. 94 1 810,00 € predaj schválený  

6. automobil Praga V3S valník s navijakom  bez E.Č. Jozef Zeleňák, Žalobín č. 104 2 560,00 € predaj schválený  

7. traktor Zetor 7245 E.Č. VT-848 AA Pavol Jurkech, Malé Lendice 184, Domaniža 5 821,00 € predaj schválený  

8. traktor Zetor 8011 E.Č. bez E.Č Ing. Michal Mražík, Žalobín č. 10  1 393,00 € predaj schválený  

9. traktorový príves STS T5 PS E.Č. bez E.Č. nepredložená ponuka –– ponúkať ďalej na predaj 

10. jednostanný 4 radlicový pluh zn. BOMET Pavol Jurkech, Malé Lednice č. 184, Domaniža 55,00 € 
Predaj neschválený  

ponúkať ďalej na predaj 

11. elektrocentrála typ 4 KVA-ČSAB4-3/1-400 Ján Duda, Sedliská č. 359 63,00 € predaj schválený  

12. príves jednonápravový STS T2 PS E.Č. bez E.Č. Ján Tutko, Kvakovce č. 7 150,00 € predaj schválený  

13. jednostranný plus nesený 3 radlicový zn. BOMET Ján Tutko, Kvakovce č. 7 250,00 € predaj schválený  

14. pojazdná elektrocentrála typ 15 kVA Mgr. Michaela Haníková, Slov. Kajňa č. 49  150,00 € predaj schválený  

15. automobil Praga V3S FEK 3.5 E.Č. bez E.Č. Ing. Martin Gavura, Slovenská Kajňa č. 94 2 010,00 € predaj schválený  

16. prívesný kompresor zn. DK 611 JM Slovakia, Ružová č. 813/56, Vranov nad Topľou  350,00 € predaj schválený  

17. hasičská striekačka PPS 8/L Jozef Zeleňák, Žalobín č. 104  220,00 € predaj schválený  

18. rotačná kosačka zn. ŽTR 165 E Pavol Jurkech, Malé Lendice 184, Domaniža  40,00 € 
Predaj neschválený  

ponúkať ďalej na predaj 

 
 

Hlasovanie č. 3:  
ZA: Janevová, Tomko, Švecová 
Proti: Arendáš 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. Predaj hnuteľného majetku bol schválený.   

 
Bod č. 4: Schválenie investičných zámerov obce Kvakovce v obci a v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá 

 
Starosta obce informoval poslancov obecného úradu o nevyhnutnosti schváliť zámer na jednotlivé investičné 
aktivity a obci do budúcnosti. O jednotlivých aktivitách sa diskutovalo aj na zasadnutí Komisie cestovného 
ruchu.  
 
V diskusii odznelo 
- poslanec Ing. František Tomko navrhol, aby boli stanovené jednotlivé priority 
- hlavný kontrolór Ing. Ján Tirpák upozornil poslancov, že je dobré schváliť aktivity aspoň ako zámery, aby 

sa dalo od niečoho odraziť.  
- starosta obce Mgr. Radovan Kapraľ poznamenal, že akákoľvek aktivita, ktorú chce obec realizovať by mala 

byť minimálne v podobe projektovej, respektíve štúdie uskutočniteľnosti. Bez toho sa nedá pohnúť ďalej.  
 

 
 
V súvislosti s investičnými aktivitami starosta obce prečítal návrh na uznesenie v tomto znení:  
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Obecné zastupiteľstvo v obci Kvakovce schvaľuje prípravu komplexnej projektovej dokumentácie a všetky 
súvisiace úkony vedúce k realizácii týchto investičných zámerov v obci Kvakovce do budúcnosti: 
  
Obec Kvakovce 
 
Rekonštrukcia kultúrneho domu 
Oprava strechy, zateplenie fasády, výmena elektroinštalácie, rekonštrukcia kuchyne, interiérov a sociálnych 
zariadení. Terénne úpravy v okolí budovy kultúrneho domu.  
 
Rekonštrukcia ihriska pri budove bývalej školy 
Rekonštrukcia a oprava ihriska pri budove bývalej školy vrátane obnovenie antukového povrchu, respektíve 
jeho výmena za povrch betónový, alebo asfaltový.  
 
Budova bývalej školy 
Zvážiť zateplenie budovy bývalej školy (súčasný obecný úrad) z dôvodu, že obec má k dispozícii množstvo 
voľných priestorov prevyšujúcich jej potreby. Hľadanie vhodného využitia pre voľnú budovu, t.j. získanie 
dlhodobého nájomcu napríklad pre denný stacionár pre dôchodcov, respektíve hľadanie záujemcov spomedzi 
mladých ľudí z Kvakoviec vrátane tých v zahraničí, ktorí by vedeli budovu bývalej školy odkúpiť a prestavať si ju 
na byty. Jedná sa aj o budovu starej školy.  
 
Dostavba vodovodu a kanalizácie 
Hľadať riešenie, ako dostavať a sprevádzkovať vodovod vrátane kanalizácie v obci Kvakovce, vrátane zmeny 
projektovej dokumentácie a cedácie stavby.  
 
Rekonštrukcia miestnych komunukácií na týchto uliciach 
- Za sadmi 
- Hlavná od družstva po Osadu 
- Panská 
- Domašská 
- Za Jarkom 
- Jarková 
 
Regulácia potoka 
Regulácia potoka od Družstva po Osadu vrátane opravy škárovania už existujúceho a vyregulovaného potoka.  
 
Rekreačná oblasť Domaša Dobrá 
 
Zmeny a doplnky územného plánu obce Kvakovce 

Zabezpečenie oprávnenej osoby na vykonanie a spracovanie Zmien a doplnkov k platnému územnému plánu 

obce Kvakovce v súlade s výstupmi a na základe podkladov dodaných z Komisie urbanizmu, architektúry 

a krajinotvorby v obci Kvakovce.  

 

Majetkovoprávne vysporiadanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií  

-  medzi obcou Kvakovce a R.O. Domaša Dobrá 

- medzi chatami po vykonaní analýzy zo strany obecného úradu. Rozsah určí obecný úrad.  
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Vybudovanie cyklistického chodníka  

Výstavba cyklistického chodníka okolo vody vrátane osvetlenia z rekreačnej oblasti Domaša Dobrá až do 

rekreačnej oblasti Domaša Valkov. Konečnú trasu chodníka určí obecný úrad v Kvakovciach po vykonaní 

analýzy majetkovoprávneho vysporiadania a po konzultácii s projektantmi a geodetmi.  

 

Chodník pre peších – zvýšenie bezpečnosti 

Vybudovanie chodníka v okolí štátnej cesty III. triedy medzi hotelom Zelená Lagúna a centrom rekreačnej 

oblasti Domaša Dobrá z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov a návštevníkov rekreačnej oblasti.  

 

Parkovacie miesta 

Rekonštrukcia a v rámci možnosti aj rozšírenie už existujúcich parkovacích miest v rekreačnej oblasti.  

 

Vybudovanie kolonády v zátoke na Dobrej 

Výstavba kolonády vrátane chodníka okolo vody v zátoke na Dobrej so zónami oddychu, sociálnymi 

zariadeniami, športoviskami osvetlením a priestorom pre kultúru vrátane vytvorenie priestoru pre podniky 

poskytujúce služby.  

 

Prístav vrátane vodnej kolonády 

Vybudovanie stráženého prístavu pre kotvenie lodí a lodiek vrátane plávajúceho pontónu na otvorenú Domašu.  

 

Obnova mŕtveho ramena Domaše 

V priestoroch mŕtveho ramena Domaše vytvoriť opätovne priestor s vodnou plochou, či už prostredníctvom 

výstavby rybníka, alebo vyčistenia pôvodnej zanesenej vodnej plochy.  

 

Rozšírenie verejného osvetlenia a vybudovanie varovného systému 

Rozšíriť už existujúce verejné osvetlenie aj do bočný ulíc medzi chatami na Dobrej vrátane rekonštrukcie už 

existujúcich svietidiel za úspornejšie.  

 

Vysporiadanie pozemkov  

Vykúpenie, zámena respektíve vyvlastnenie pozemkov v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá pod a v okolí 

investičných zámerov obce Kvakovce.  Taktiku a formu stanoví obecný úrad po vykonaní analýzy.  

 

Zeleň a kvety 

Na voľných plochách a pozemkoch realizovať výsadbu a úpravu parkovej zelene a kvetov.  

 

Vodovod a riešenie splaškových vôd 

Hľadať riešenia, ako zabezpečiť zásobovanie rekreačného strediska pitnou vodou a hľadať vhodné riešenie ako 

zabezpečiť likvidáciu spláškových vôd v stredisku.  

 

Ostatné (príprava štúdie, projektu, nájdenie vhodného miesta, hľadanie investora na zámer a podobne) 

- vybudovanie lanového centra v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá 

- vybudovanie výhliadkovej veže v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá 

- Zberný dvor 

- Hangár – sklad pre športový materiál, lode  

- Výhliadková loď na Domaši 
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- Autokemping 

- Bobová dráha 

- Lyžiarsky vlek 

- Turistické informačné centrum 

- Chatová osada na obecných pozemkoch pri reštaurácii Dobrá 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje aj vykonanie analýz a štúdií súvisiacich s majetkovoprávnym vysporiadaním 
pozemkov pod investičnými zámermi obce Kvakovce, ale aj projektov súvisiacich s ich realizáciou. Obecné 
zastupiteľstvo ukladá starostovi obce podľa jeho možností vykonať všetky úkony vedúce k realizácii 
stanovených investičných zámerov obce Kvakovce. Následne obecné zastupiteľstvo stanoví jednotlivé priority.  
 
Hlasovanie č. 4:  
ZA: Arendáš, Tomko, Janevová, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  Investičné zámery obce Kvakovce boli schválené.  

 

Bod. č. 5: Rôzne 

 

A: Zmluva s VVS a.s. na prenájom pozemku  
Starosta obce informoval poslancov, že s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou sa dohodli na 
prenájme pozemku pod multifunkčným ihriskom za cenu dane z nehnuteľností za pozemok, ktorú VVS a.s. platí 
obci za pozemok. Pôvodná dohoda bola vo výške 1,- euro za prenájom. VVS a.s. však trvá aspoň na dani, chceli 
odpustiť aj daň za chatu, s tým však obec nesúhlasila, nakoľko bude ihrisko síce na ich pozemku, ale budú ho 
využívať aj oni. V tejto súvislosti starosta prečítal tento návrh na uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu medzi obcou Kvakovce a Východoslovenskou vodárenskou 
spoločnosťou a.s. na prenájom pozemku v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá za účelom výstavby 
multifunkčného ihriska. Cena nájmu za 1 rok je stanovená vo výške dane z nehnuteľností za pozemok, ktorý 
platí VVS a.s. každý rok obci Kvakovce.  
 
Hlasovanie č. 5 
ZA: Arendáš, Tomko, Janevová, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  

 
B: Rozšírenie Komisie cestovného ruchu o ďalšie člena 
Starosta obce navrhol rozšíriť Komisiu cestovného ruchu a majiteľa hotela Garden p. Reného Pavlíka, trvale 
bytom Prešov, nakoľko je tento hotel súčasťou strediska. Starosta predložil návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozšírenie komisie cestovného ruchu o nového člena, ktorým je majiteľ 
a prevádzkovateľ hotela Garden p. René Pavlík, trvale bytom Prešov, Hlavná ul.  č. 100.  
 
Hlasovanie č. 6 
ZA: Arendáš, Tomko, Janevová, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Uznesenie bolo prijaté.  

 
C: Zimná údržba na území obce Kvakovce  
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o príprave súťaže na zimnú údržbu v obci 
Kvakovce. Prezentoval názor, že najvhodnejším riešením je uzatvorenie zmluvy s externým dodávateľom, či už 
živnostníkom, alebo firmou či družstvom. Vyzval poslancov, aby čím skôr navrhli firmu alebo živnostníka, 
ktorých treba osloviť. V tejto súvislosti prečítal návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie zimnej údržby na územní obce  Kvakovce vrátane rekreačnej 
oblasti Domaša Dobrá prostredníctvom externého dodávateľa. Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce 
uskutočniť transparentný výber dodávateľa a s najvýhodnejším uchádzačom uzatvoriť zmluvu o zabezpečení 
zimnej údržby na území obce Kvakovce.  
 
Hlasovanie č. 7 
ZA: Tomko, Janevová, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: Arendáš 
 
Uznesenie bolo prijaté.  

 
D: Účtovné služby pre obec 
Starosta informoval prítomných, že v októbri končí zmluva zabezpečenie účtovných služieb pre obec Kvakovce. 
Spoluprácu s externou firmou hodnotil ako dobrú a na profesionálnej úrovni. Uviedol, že dnes obec platí za 
komplexné účtovné služby vrátane všetkých povinných výkazov, hlásení atď.  sumu cca. 970 eur s DPH. Pre 
porovnanie uviedol, že účtovníčka v minulosti zarábala 850,- EUR, ak si k tejto sume prirátame odvody, 
školenia, softvér, maródky, dovolenky, stravné a podobne, tak už dnes v porovnaní s minulosťou šetríme cca. 3 
– 4 tis. Eur ročne.  
 
V diskusii odznelo 
- hlavný kontrolór Ing. Ján Tirpák navrhol, aby bola urobená súťaž do konca roka na zabezpečenie 

účtovných služieb a následne od začiatku roka na dlhšie časové obdobie. Je vhodné ukončiť rok.  
 
Starosta obce prečítal návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie komplexných účtovných služieb pre obec  Kvakovce 
prostredníctvom externého dodávateľa na obdobie november – december 2015 a následne január 2016 – 
najneskôr do januára 2019 do konca súčasného volebného obdobia. Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi 
obce uskutočniť transparentný výber dodávateľa a s najvýhodnejším uchádzačom uzatvoriť zmluvu 
o zabezpečení účtovných služieb pre obec Kvakovce.  
 
Hlasovanie č. 8 
ZA: Arendáš, Tomko, Janevová, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  
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E: Smernica pre verejné obstarávanie 
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva o informácii od spoločnosti I & Z Tender s.r.o., ktorá 
pre obec Kvakovce zabezpečuje komplexné služby v oblasti verejného obstarania. Spoločnosť pripravila 
Smernicu obce Kvakovce pre verejné obstarávanie a predložil návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu pre verejné obstarávanie v obci Kvakovce, ktorej návrh pripravili 
pracovníci spoločnosti I & Z Tender s.r.o., ktorá zabezpečuje pre obec Kvakovce komplexné služby v oblasti 
verejného obstarávania.  Smernica je v prílohe uznesenia.  
 
 
Hlasovanie č. 9 
ZA: Arendáš, Tomko, Janevová, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. Smernica pre verejné obstarávanie bola schválená.  

 
F: Schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže 
Starosta informoval poslancov ohľadom odsúhlaseného zámeru odpredať pozemok pri bývalej krčme a ovocný 
sad – záhradu v obci Kvakovce. Bol vyhotovený znalecký posudok a pripravené transparentné podmienky 
verejnej obchodnej súťaže. V tejto súvislosti predložil tento návrh na uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nepotrebných nehnuteľností 
na území obce Kvakovce. Informácia bude uverejnená v miestnej regionálnej tlači, na internetovej stránke obce 
a zastupiteľstvo si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku. Podmienky verejnej obchodnej súťaže tvoria 
prílohu uznesenia.  
 
Hlasovanie č. 10 
ZA: Arendáš, Tomko, Janevová, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. Podmienky verejnej obchodnej súťaže boli schválené.  

 
G: Smernica o poskytovaní príspevku za vytvorenie podmienok pre život v obci (daňový raj) 
Starosta informoval o komplexne pripravenej Smernici, prostredníctvom ktorej sa budú môcť uhrádzať 
príspevky za vytvorenie podmienok na život v obci Kvakovce. Podľa starostu je veľmi dôležité sústrediť sa na 
zvýšenie príjmov z podielových daní, keďže už len z minuloročného prírastku obyvateľov bude mať obec príjem 
z podielových daní skoro o 20 tisíc EUR vyšší, ako je príjem obce tento rok.  
 
Smernica rieši vyplácanie príspevkov pre vlastníkov rodinných domov a vlastníkov rekreačných chát. 
Vlastníkom domov obec podľa navrhnutej smernice vyplatí príspevok za vytvorenie podmienok pre život v obci 
vo výške dane z rodinného domu, ak je v rodinnom dome prihlásená aspoň jedna osoba na trvalý pobyt v obci 
Kvakovce k 31.12. predošlého roka.  
 
Vlastníkom rekreačných chát obec vyplatí príspevok vo výške dane z rekreačnej chaty za vytvorenie podmienok 
pre život v obci, ak je v rekreačnej chate prihlásená jedna osoba na trvalý pobyt v obci Kvakovce k 31.12 
predošlého roka. Horná hranica príspevku za osobu s trvalým pobytom v rekreačnej chate je 70,- Eur.  Za každú 
ďalšiu osobu prihlásenú v rekreačnej chate na trvalý pobyt k 31.12 predošlého roka obec vyplatí vlastníkovi 
nehnuteľnosti jednorazový príspevok za vytvorenie podmienok pre život v obci vo výške 40,- EUR za každú 
ďalšiu osobu, najviac však za 4 osoby, t.j. počnúc druhým a končiac štvrtým.  
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Ďalšou nevyhnutnou podmienkou pre získanie „Príspevku pre vytvorenie podmienok pre život v obci“ je 
povinnosť vlastníka nehnuteľnosti vyplatiť riadne a včas bez omeškania prevodom na účet obce Kvakovce 
vyrubenú daň z nehnuteľností.  
 
Obec sa tak prakticky zmení na daňový raj. Kvakovčania ušetria na domovej dani a chatári majú možnosť 
ušetriť na dani z nehnuteľností a pritom pomôcť obci získať viac peňazí do jej rozpočtu, ako keby platili 
samotnú daň z nehnuteľností.  
 
V diskusii odznelo:  
- hlavný kontrolór Ing. Ján Tirpák poznamenal, že sa jedná o veľmi zaujímavý návrh, nakoľko to ľudí 

motivuje, aby daň platili. Zároveň poznamenal, že tieto výdavky budú musieť byť zapracované v rozpočte.  
- poslanec Juraj Arendáš poznamenal, že v prípade vlastníkov rodinných domov teda u Kvakovčanov ide 

obec do straty, lebo tí ľudia v obci žijú a obec tak príde o peniaze. Tiež sa pýtal, že či je možné prihlásiť ľudí 
do rekreačných chát, lebo v tom vidí rozpor.   

- starosta obce Mgr. Radovan Kapraľ konštatoval, že on v tom problém nevidí. Čo sa týka návrhu, aby sa 
Kvakovčanov návrh netýkal, tak starosta prezentoval názor, že nech si pomôžu aj ľudia v Kvakovciach. 
Vysvetlil, že v prípade vlastníkov rodinných domov sa vypláca príspevok jednorázovo vo výške dane bez 
ohľadu na počet prihlásených osôb na trvalý pobyt. Je to aj preto, lebo v Kvakovciah sa svieti v noci aj 
medzi domami, chodí tam pošta, autobus, odhŕňa sa sneh v zime denne, poskytuje sa im kultúrny dom, 
dom smútku a podobne. Vlastníci chát majú vyššie dane a nemajú výhody. Preto majú možnosť získať 
príspevok aj za každého ďalšieho prihláseného do rekreačnej chaty, najviac však za štyri osoby. Starosta 
poznamenal, že obec vytvorila ulice, mladí študenti, dôchodcovia, pokojne sa môžu prihlasovať k pobytu 
do chát, ktoré spĺňajú podmienky na bývanie a obec im vyjde maximálne v ústrety. Využiť na to môžu aj 
detašované pracovisko. Chatári pomôžu sebe, aj našej obci.  

- poslankyňa Ing. Švecová nesúhlasila s poslancom Jurajom Arendášom, aby sa vyplácanie príspevku 
netýkalo vlastníkov rodinných domov. Podľa jej názoru aj vlastníci rodinných domov - Kvakovčania majú 
právo na príspevok vo výške domovej dane a výpadok podľa nej nebude veľký.  

- Poslanec Ing. Tomko konštatoval, že sa jedná o zaujímavý návrh a poznamenal, že aj on sa bude snažiť 
vytvoriť podmienky pre život pre viac ľudí, keďže on na chate žije a býva už dnes.  

 
Po skončení diskusie starosta prečítal návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach schvaľuje Smernicu o poskytovaní jednorazového finančného príspevku 
osobitným skupinám ľudí vlastniacim nehnuteľnosti na území obce Kvakovce. Smernica tvorí prílohu uznesenia.  

 
Hlasovanie č. 11 
ZA: Tomko, Janevová, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: Arendáš 
 
Uznesenie bolo prijaté. Smernica o poskytovaní jednorazového finančného príspevku osobitným skupinám 
ľudí vlastniacim nehnuteľnosti na území obce Kvakovce  bola schválená.  

 
H: Projekt úradu práce „Šanca na zamestnanie“ 
Starosta obce Kvakovce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o projekte úradu práce „Šanca na 
zamestnanie“ a záujme obce využiť tento projekt na vytvorenie práce pre nezamestnaných. V tejto súvislosti 
navrhol uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie obce Kvakovce do projektu „Šanca na zamestnanie“, počty 
pracovníkov a ostatné podrobnosti určí obecný úrad.  
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Hlasovanie č. 12 
ZA: Tomko, Janevová, Švecová, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  

 
Bod č. 6: Diskusia 
V diskusii nevystúpil nikto.   
 

 
Bod č. 7: Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončil.  
 

 
 
 
 
 
 

Anna ČIKOTOVÁ   Anna JANEVOVÁ  Ing. Katarína ŠVECOVÁ 

   zapisovateľ       overovateľ                       overovateľka 


