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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, ktoré sa konalo dňa 26. 

marca 2015 o 8.00 hodine v reštaurácii hotela GARDEN  
(bývalý hotel Domaša – Bogárka ) v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.   

Predsedajúci:  
Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce 
 
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:  
Anna JANEVOVÁ 
Ing. František TOMKO 
Juraj ARENDÁŠ 
Ing. Katarína ŠVECOVÁ 
 
Ospravedlnená:  
Jaroslava JAKUBČÁKOVÁ  
 
R O K O V A N I E 
 
1. Otvorenie 
V poradí 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Radovan Kapraľ.  
 
Za zapisovateľa bol starostom určený:  
p. Milan Reich – chatár 
 
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení títo poslanci:  
Anna Janevová a Ing. Katarína Švecová  
 
Starosta uviedol, že návrh programu 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený v pozvánke. 
Oznámil, že by chcel program zasadnutia zastupiteľstva doplniť o viaceré body, ktoré následne prečítal:  
 
Program 
1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa/ky.  

Doplnené body 
3. Oznámenie starostu obce o nepodpísaných uzneseniach schválených obecným zastupiteľstvom dňa 

10.3.2015 z dôvodu procesných a tlačových chýb v texte a nové návrhy na uznesenia 

4. Spoločný obecný úrad – stavebný úrad 

5. Dodatok č. 1 k zmluve so spoločnosťou Accept audit  & Consulting s.r.o.  

Posunuté body pôvodného programu 
6. Porušovanie územného plánu obce Kvakovce v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá a čierna výstavba bez 

potrebných povolení v rozpore s územným plánom obce Kvakovce v zátoke na Dobrej.  
7. Rôzne 
8. Diskusia 

Keďže neboli žiadne návrhy na doplnenie programu, starosta dal hlasovať o svojom návrhu na zaradenie 
jednotlivých bodov do programu rokovania. Podľa prezenčnej listiny bolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné, 
prítomní boli štyria poslanci.  
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Hlasovanie č. 1:  
ZA: Arendáš, Janevová, Švecová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Program bol schválený 
 

 
2. Oznámenie starostu obce o nepodpísaných uzneseniach schválených obecným zastupiteľstvom dňa 

10.3.2015 z dôvodu procesných a tlačových chýb v texte a nové návrhy na uznesenia 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o uzneseniach, ktoré nepodpísal z dôvodu 
tlačových a procesných chýb v texte.  
 
A: Nepodpísané uznesenie č. 6 zo dňa 10.3.2015:  
Uznesením sa vyhlásila voľba hlavného kontrolóra na deň 29.4.2015. Uzávierka prihlášok bola do 27.4.2015. 
Zákon hovorí, že uzávierka prihlášok má byť najneskôr 14 dní pred konaním voľby. Treba to zosúladiť zo 
zákonom.  
Rovnako starosta odporučil, aby bol určený úväzok pre vyhlásením voľby z dôvodu, že zastupiteľstvo dňa 10. 
marca tento úväzok neupravilo a nový kontrolór by mal nárok na plný pracovný úväzok.  
 
Starosta obce predložil tento návrh na Uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo v obci Kvakovce určuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Kvakovce pre volebné 
obdobie 2015 – 2021 na 8 hodín týždenne s nástupom do pracovného pomeru v deň zvolenia do funkcie.  
 
Hlasovanie č. 1:  
ZA: Arendáš, Janevová, Tomko, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie prijaté 
 

 
Starosta obce prečítal ďalší návrh na uznesenie, ktorým sa vyhlásila voľba hlavného kontrolóra v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo v obci Kvakovce:  
1. vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na dňa 6. 5. 2015 
2. poveruje starostu obce Kvakovce zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej 

tabuli a spôsobom v mieste obvyklým – zverejnením na internetovej stránke obce Kvakovce v termíne podľa 
§ 18 a, odst. 2 zákona o obecnom zriadení 

3. schvaľuje spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu 
kontrolóra takto:  
a) voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva v 

Kvakovciach  
b) každý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom 

rozsahu 10 minút  
c) kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie  
d) ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, skúsenosť s kontrolnou činnosťou v iných obciach vítaná 
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4. Kandidáti sú povinní doručiť svoje prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra obce Kvakovce spolu s 
prílohami poštou na adresu Obecný úrad Kvakovce, Kvakovce č. 97, 094 02  Slovenská Kajňa, alebo osobne 
do kancelárie obecného úradu v Kvakovciach, Kvakovce č. 97, 094 02  Slovenská Kajňa najneskôr do 22. 4. 
2015 do 15.30 hodiny.  
 
Prihláška musí obsahovať:   
- Meno a priezvisko, titul,  
- dátum narodenia, bydlisko  
- telefonický a elektronický kontakt 
- Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa 

zákona číslo 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov  
- Údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
- Kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní  

 
Volebný poriadok je súčasťou navrhovaného uznesenia a súčasťou zápisnice. 
 
Hlasovanie č. 2:  
ZA: Arendáš, Janevová, Tomko, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie prijaté 
 

 
B: Nepodpísané uznesenie č. 4 o schválení rokovacieho poriadku komisií a o zriadení komisií  
Obecné zastupiteľstvo schválilo zoznam členov komisií, avšak materiál neobsahoval adresy, alebo identifikačný 
údaj členov komisií. Z uvedeného dôvodu je potrebné schváliť zoznam členov komisií ešte raz. V tejto súvislosti 
prečítal starosta obce návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

A. Rokovací poriadok komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.  
B. Zriaďuje tieto komisie v tomto zložení:  

Komisia cestovného ruchu 

- Ing. Martina Timková, Kvakovce č. 758, 094 02  Slovenská Kajňa ( predsedníčka ) 
- Rastislav Košalko,  Sídlisko 1. Mája 69/7, 093 01  Vranov nad Topľou ( podpredseda ) 
- Ing. Katarína Švecová, poslankyňa obecného zastupiteľstva 
- Anna Janevová, poslankyňa obecného zastupiteľstva 
- PaedDr. Silvia Dvorjaková, Lúčna 818/N1, 093 01  Vranov nad Topľou 
- Mgr. Milena Trybulová, Nerudová 1760/1, 093 02  Vranov nad Topľou 
- Ing. Lenka Babinová, Kvakovce 840, 094 02  Slovenská Kajňa 
- Ing. Branislav Feriančik, Kvakovce č. 468, 094 02 Slovenská Kajňa 

Komisia majetková 

- Mária Dančová, Kvakovce č. 146, 094 02  Slovenská Kajňa ( predsedníčka ) 
- Ing. Ján Onderišin, Kuková  65, 086 44  Kuková, ( podpredseda ) 
- Juraj Arendáš, poslanec obecného zastupiteľstva 
- Anna Janevová, poslankyňa obecného zastupiteľstva 
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- František Tomko, poslanec obecného zastupiteľstva 
- Mgr. Milan Petrík, Kvakovce č. 855, 094 02 Slovenská Kajňa 

Komisia urbanizmu, architektúry a krajinotvorby 

- Ing. Arch. Peter Doričko – Kvakovce č. 757, 094 02  Slovenská Kajňa (predseda)  
- Ing. Branislav Feriančik – Kvakovce č. 468, 094 02  Slovenská Kajňa ( podpredseda ) 
- Ing. Matúš Doričko, Kvakovce č. 757, 094 02  Slovenská Kajňa 
- Ing. Katarína Švecová – poslankyňa obecného zastupiteľstva 
- Juraj Arendáš – poslanec obecného zastupiteľstva 

Komisia verejného poriadku 
-      Členovia budú zvolení neskôr 

Rokovací poriadok komisií tvorí prílohu zápisnice.  
 
Hlasovanie č. 3:  
ZA: Arendáš, Janevová, Tomko, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie prijaté 
 

 
C:  Nepodpísané Uznesenie č. 31 o darovaní nepotrebného majetku po bývalej materskej škole 
Obecné zastupiteľstvo odsuhlásilo darovanie nepotrebného majetku po bývalej materskej škole občanom obce 
po tom, čo o tento majetok neprejaví záujem Materská škola v Slovenskej Kajni. Majetok obce by sa správne 
nemal darovať, preto je tam potrebné určiť aspoň symbolickú cenu. Všetko sú to veci, ktoré sú nepotrebné 
a nepoužiteľné.  
 
V diskusii k tomuto bodu odznelo:  
- Starosta obce navrhol, aby sa určila symbolická cena a bolo by treba podobným spôsobom vypratať aj 

knižnicu, ktorá je roky nevyužívaná a plesnivie 
- Poslanec Juraj Arendáš navrhol, aby sa veci predávali po 5 centov za kus 
- Poslanec Ing. Tomko povedal, že aj knihy je potrebné ponúkať rovnakým spôsobom, pripadne do iných 

knižníc 
- Poslankyňa Ing. Švecová navrhla, aby sa všetky veci predávali po 5 centov.  

 
Po diskusii starosta prečítal návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce vyradiť veci a inventár po bývalej materskej škôlke, ako sú 
postieľky, hračky, drobný nábytok a podobne.  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ponúknutie vecí po bývalej materskej škole materskej škole v Slovenskej Kajni.  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ponúknutie vecí po bývalej materskej škole občanom obce v cene po 5,- centov 
za každý kus hračky, nábytku a podobne formou burzy. To sa týka aj kníh a inventára knižnice, ktorá sa 
nachádza v kultúrnom dome a roky sa nevyužíva.  
 
Hlasovanie č. 4:  
ZA: Arendáš, Janevová, Tomko, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Unesenie prijaté 
 

 
3. Spoločný obecný úrad – stavebný úrad 
 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o vzniknutej situácii, že činnosti súvisiace so stavebný úradom 
nemá v našej obci kto vykonávať z dôvodu, že p. Irena Mihalčínová odišla do dôchodku. Je nevyhnutné, aby 
stavebná agenda fungovala bez problémov, preto navrhol, aby bola obec začlenená do Spoločného stavebného 
úradu v meste Vranov nad Topľou. V tejto súvislosti prečítal návrh na uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje začlenenie obce Kvakovce do Spoločného obecného úradu v meste Vranov nad 

Topľou za účelom vykonávania stavebného úradu v obci Kvakovce.  

Hlasovanie č. 5:  
ZA: Arendáš, Janevová, Tomko, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Unesenie prijaté 
 

 
4. Dodatok č. 1 k zmluve so spoločnosťou Accept audit  & Consulting s.r.o.  

Starosta obce informoval, že nechce, aby bola zmluva so spoločnosťou uzatvorená na dobu neurčitú a zmluvu 
ako je známe uzatváral v tiesni. Uviedol, že nie je dobré, aby to nebolo nejako dátumovo ohraničené. Preto 
navrhol uzatvoriť Dodatok č. 1, ktorý hovorí o tom, že v zmluve sa doba neurčitá zmení na dobu určitú, a to do 
31.10.2015. Výpovedná lehota jeden mesiac ostáva v platnosti. V tejto súvislosti navrhol uznesenie v tomto 
znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo medzi obcou Kvakovce a spoločnosťou Accept 
Audit & Consulting s.r.o. o zabezpečení účtovných služieb pre obec Kvakovce. Dodatok sa týka zmeny doby 
neurčitej na dobu určitú.  
Obecné zastupiteľstvo odporúča prehodnotiť spoluprácu s uvedenou spoločnosťou v prípade, že sa vyskytne 
výhodnejšia ponuka účtovných služieb  pre obce Kvakovce.  
 
Hlasovanie č. 6:  
ZA: Arendáš, Janevová, Tomko, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Unesenie prijaté 
 

 
5. Porušovanie územného plánu obce Kvakovce v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá a čierna výstavba bez 

potrebných povolení v rozpore s územným plánom obce Kvakovce v zátoke na Dobrej.  

V súvislosti s týmto bodom starosta obce informoval poslancov o situácii, ktorá vznikla v rekreačnej oblasti 
Domaša Dobrá pod hotelom GARDEN – bývalou Bogárkou, kde vyrastá nepovolená stavba v rozpore 
s územným plánom obce a bez potrebných povolení.  
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Stavebníčkou je podľa údajov z katastra nehnuteľností p. Eva Lompartová, trvale bytom Boženy Němcovej vo 
Vranove nad Topľou.  
 
Starosta uviedol, že dňa 16. 12. 2014 prvý krát zasahoval na tejto stavbe s políciou, o čom je aj záznam. Malý 
stroj kopal základy, bez potrebných povolení bola zrealizovaná elektrická prípojka, vykopaná studňa ktorá sa 
tvári ako geologický prieskum. Okrem toho sa postavila cesta a terénne úpravy. Starostu už dňa 16.12.2014 
vyzval stavebníkov, aby stavbu zastavili, keďže sa nevedeli preukázať potrebnými povoleniami.  
 
Asi dňa 17. 3. 2015 navštívil starostu p. Slavomír Hermanovský, ktorý odpredal pozemok p. Lompartovej. 
Starosta ho informoval, že v zóne, kde realizujú svoj zámer je stavanie zakázané. Vyzval ho, aby hľadali 
kompromisné riešenie v zmysle, že územný plán bude dodržaný. Tiež ho informoval, že si vie predstaviť, že 
obec od nich odkúpi parcely, aby mohli slúžiť verejnosti. Dohodli sa, že pokiaľ sa nestretnú spoločne s p. 
Lompartovou, žiadne práce na stavbe nebudú pokračovať. Pán Hermanovský uviedol, že to bude p. 
Lompartovej tlmočiť.  
 
Dňa 18. 3. 2015 bol na pozemok p. Lompartovej dovezený štrk, starosta obce prichytil na pozemku p. Imricha - 
zaťa p. Lompartovej, ktorý vyzval starostu, aby opustil ich súkromný pozemok. Starosta sa snažil skontaktovať 
s p. Lompartovou, ale neúspešne. Neodpovedal na SMS, poštu od obce neprevzala.   
 
Dňa 20.3.2015 ráno prišiel na pozemok p. Lompartovej malý bager, ktorý pokračoval v kopaní základov na múr. 
Okrem toho tam bolo asi 10 stavebných robotníkov, ktorí realizovali stavebné práce. Nákladné autá vozili štrk 
a kamene na pozemok p. Lompartovej.  
 
Práve v tom čase išla okolo pozemku p. Lompartovej obecná Fabia, ktorej zasvietila červená kontrolka 
signalizujúca poruchu a preto pracovník obce radšej obecnú Fabiu na pokyn starostu rýchlo odstavil na kraj 
cesty tak, aby nikomu neprekážala. Je zhodou okolností, že sa kontrolka rozsvietila práve na mieste, kde je 
vjazd pani Lompartovej na pozemok.  
 
Následne starosta obce prišiel na miesto stavby s tým, aby sa stavebníci preukázali povolením na práce, ktoré 
vykonávali. Tí takéto povolenie nemali. Na miesto bola privolaná polícia, aby zdokumentovala osoby 
vykonávajúce stavbu. Starosta vyzval vedúceho stavebníka, aby povedal, z akej firmy je. Ten mu odpovedal, že 
z firmy Jajo a Pajo a odmietol uviesť ich obchodné meno. Starosta vyzval pracovníkov, aby okamžite zastavili 
práce na stavbe do doby, pokiaľ neukážu súhlas.  Po výmene názorov sa všetci robotníci aj s technikou zbalili 
a opustili čiernu stavbu.  
 
V sobotu, dňa 21. 3. 2015 sa na pozemku nachádzala samotná pani Lompartová, ktorá dozerala na stavbe na 
robotníkov, ktorí pokračovali v prácach. Starosta sa v obci nenachádzal, nepovolená stavebná činnosť mu bola 
oznámená až v sobotu okolo 16tej hodiny. Keď prišiel v sobotu starosta na miesto stavby, nikto sa tam už 
nenachádzal.  
 
V utorok, dňa 24. 3. 2015 sa na pozemku opäť vykonávala stavebná činnosť, na ktorú dozeral p. Imrich – zať 
pani Lompartovej. Na pozemku sa nachádzal aj p. Ing. Slavomír Hermanovský, ktorý následne odišiel.  
Starosta obce za prítomnosti pracovníka obce p. Slivku, svedka p. Reicha prišiel na stavbu. Preukázal sa, že je 
starostom obce a vyzval p. Imricha, aby ukázal povolenie na práce, ktoré na pozemku vykonávali. Nemal pri 
sebe žiadne povolenie. Na asistenciu bola privolaná hliadka polície, ktorá zaevidovala osoby, ktoré sa na 
nepovolenej stavbe nachádzali. Pán Imrich konatkoval svoju svokru p. Lompartovú a oznámil starostovi obce aj 
polícii, že p. Lompartová je na ceste na miesto stavby. Následne asi po dvadsiatich minútach p. Imrich oznámil, 
že jeho svokra nepríde a že ide on po súhlasy so stavbou, s čím všetky strany súhlasili.  
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Následne p. Imrich prišiel asi po hodine na miesto stavby a odmietol ukázať povolenia s tým, že ich starostovi 
ukáže až pred políciou s čím starosta súhlasil, aj keď v tom nevidel žiadny význam. Na polícii v Slovenskej Kajni 
ukázal zať p. Lompartovej list, v ktorým p. Lompartová oznámila obci začatie stavebných prác avšak disponoval 
aj odpoveďou, ktorú jej vypracovala pracovníčka stavebného úradu v Kvakovciach p. Mihalčínová v tom 
zmysle, že obec nesúhlasí s prácami, ktoré p. Lompartová oznámila a treba riadne požiadať o stavebné 
povolenie.  
 
Jasne sa teda preukázalo, že studňa, prístupová cesta, oporný múr, elektrická prípojka a terénne úpravy sú 
robené na pozemku p. Lompartovej bez potrebných povolení a teda na čierno. Pán Imrich opustil políciu.  
 
Asi o pol hodiny neskôr chatári z Dobrej informovali starostu obce o tom, že na pozemku p. Lompartovej sa 
pracuje pod vedením p. Imricha. Starosta obce opäť prišiel na miesto stavby, privolal políciu a s kamerou vyzval 
p. Imricha, aby okamžite prerušili práce. Pán Imrich prerušil práce s tým, že konštatoval, že si počká za 
rozhodnutím súdu.  
 
Starosta poslancom ešte uviedol, že s p. Imrichom bol na pozemku mladík, pravdepodobne jeho syn a vnuk p. 
Lompartovej, ktorý sa starostovi vyhrážal v tom zmysle, že ešte uvidí, že vie, kde má chatu a bol vulgárny.  
 
Starosta uviedol, že dňa 22.1.2015 prichytil realitného agenta, ktorý mu ponúkal pozemok, ktorý susedí 
s pozemkom pani Lomaprtovej. Realitný agend uviedol, že sa tam ide stavať chata, že na pozemku je spoločná 
studňa, ktorá má slúžiť pre štyri chaty, elektrická prípojka, cesta. Realitný agent povedal, že je to vymyslené 
tak, že si kupujúci požiadajú o povolenie na lodenicu a postavia chaty s garážami a že takto sa to zlegalizuje. 
Osobne mal realitný agent vysvetliť, ako sa to celé zrealizuje.  
 
Starosta poznamenal, že p. Lompartová prezentovala viackrát, že na pozemok chce doviesť na kamióne chatu, 
ktorú tam postaví so žeriavom a jedná sa pravdepodobne o tú chatu, ktorá je už nachystaná v areáli stavebnín 
v Malej Domaši. Podobný zámer prezentoval aj p. Hermanovský pri osobnom stretnutí so starostom v tom 
zmysle, že aby sa mala p. Lompartová kde prezliecť, keď sa pôjde kúpať.  
 
Starosta uviedol, že takýto holubník je neprípustný a že p. Lomaprtová aj p. Ing. Slavomír Hermanovský sa 
správajú veľmi neseriózne. Vymyslené je to podľa neho tak, že oni si myslia, že starosta im bude vypisovať listy, 
ktoré oni nebudú preberať a oni budú  zatiaľ stavať na čierno. Takto to určite nebude podľa starostu prebiehať 
a narazia na tvrdý odpor.  
 
Okrem toho starosta poznamenal, že si vyžiadal údaje z katastra aj z pozemkového úradu, pretože záhadne sa 
zmenil druh pozemku na zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy. Takáto zmena je veľmi komplikovaná, 
nedá sa vykonať len tak a bude veľmi zaujímavé zistiť, kto za tým všetkým stojí a kto sa pod zmenu podpísal 
v rozpore s územným plánom obce. Starosta poukázal na to, že zastavanou plochou sa stal záhadne pozemok, 
na ktorom nikdy žiadna stavba nestála.   
 
V diskusii k tomuto bodu odznelo:  
- Juraj Arendáš poznamenal, že on si to preveril a žiadna stavba sa na danom území zriaďovať nesmie. 

Poukázal na to, že onedlho má byť v platnosti nový stavebný zákon, ktorý bude riešiť aj takéto prípady 
a stavby budú odstránené.  

- Ing. Katarína Švecová uviedla, že treba pôsobiť preventívne do doby, kým bude platiť nový zákon a treba 
vykonať všetky opatrenia vedúce k zastaveniu stavby.  

- Ing. František Tomko konštatoval, že takéto správanie je neprípustné. Je nevyhnutné kontaktovať 
odborníkov aj právnikov a zastaviť to včas. Tiež je to potrebné medializovať.  

- Mgr. Radovan Kapraľ uviedol, že on ako starosta sa určite nebude nečinne prizerať, ako vyrastá čierna 
stavba a ničí nenávratne celú oblasť. Vlastníci chát, ale aj hotelov investovali nemalé prostriedky do svojich 
zariadení s vedomím, že v obci platí územný plán, ktorý p. Lompartová evidentne porušuje a robí zo 
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všetkých naokolo hlupákov. Zničilo sa pri výstavbe ihrisko pre volejbal, poškodila sa cesty a rigol na odvod 
dažďovej vody.  

- Anna Janevová uviedla, že si tiež myslím, že dokiaľ bude platiť nový zákon, treba konať.  
 
Z diskusie vyplynul tento návrh na uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo v obci Kvakovce berie na vedomie informácie od starostu obce o prebiehajúcej čiernej 
stavbe v rozpore s územným plánom obce Kvakovce na pozemku, ktorého vlastníčkou je p. Eva Lompartová, 
trvale bytom Boženy Němcovej, Vranov nad Topľou. 

A) Konštatuje, že zátoka v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá je unikátny prírodný útvar, ktorý je potrebné 
zachovať pre ďalšie generácie. Porušovanie platného územného plánu obce Kvakovce a nepovolená čierna 
výstavba v rozpore s územným plánom obce Kvakovce zo strany pani Evy Lompartovej poškodzuje väčšinu 
vlastníkov rekreačných chát, vytvára nebezpečný precedens a ohrozuje posledný prístup širokej verejnosti 
k vode.  

B) Schvaľuje návrh opatrení v snahe zabrániť čiernej stavbe v rozpore s platným územným plánom obce 
Kvakovce s touto postupnosťou krokov: 
1. Písomná, ústna a SMS výzva pani Eve Lompartovej, aby prestala svojou nepovolenou stavebnou 

aktivitou vedome poškodzovať rekreačnú oblasť Domaša Dobrá a vlastníkov rekreačných chát a aby si 
vstúpila do svedomia.   

2. Prostredníctvom Slovenskej pošty doručenie Výzvy o zastavení všetkých prác a doručenie Rozhodnutia 
o okamžitom zastavení prác na nepovolenej stavbe p. Eve Lompartovej.  

3. Protest pred rodinným domom p. Evy Lompartovej na ulici Boženy Němcovej, Vranov nad Topľou za 
použitia megafónu v spolupráci s klubom dôchodcov obce Kvakovce a zástupcami  Združenia chatárov 
a rekreantov Domaše. Následne prejde protestný pochod od rodinného domu p. Lompartovej 
k mestskému úradu vo Vranove nad Topľou. Primátorovi mesta Vranov nad Topľou bude doručená 
písomná žiadosť občanov, aby pozitívne vplýval na svoju obyvateľku p. Lompartovú a dohovoril jej, že 
územný plán by sa mal dodržiavať.  

4. Informovanie širokej verejnosti o realizovanej nepovolenej tzv. čiernej stavbe na pozemku p. Evy 
Lompartovej prostredníctvom:  
- tlačovej besedy,  
- inzerátu v týždenníku Vranovské Spektrum a Vranovské noviny, 
- inzerátu v denníku Prešovský Korzár 
- inzerátu v celoslovenskom týždenníku 

5. Objednanie 3 kusov bilbordov v meste Vranov nad Topľou s výzvou pre p. Evu Lompartovú, aby 
dodržovala územný plán a nepoškodzovala rekreačnú oblasť Domaša Dobrá čiernou stavbou.  

6. Umiestnenie webkamery, ktorá bude nepretržite snímať pozemok, na ktorom bude prebiehať 
nepovolená výstavba, aby celá verejnosť videla porušovanie územného plánu v priamom prenose.  

7. Vykonanie všetkých právnych úkonov vedúcich k odstráneniu nepovolenej stavby a uvedenie pozemku 
do pôvodného stavu pred jej realizáciou.   

Hlasovanie č. 7:  
ZA: Arendáš, Janevová, Tomko, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Unesenie prijaté 
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6. Rôzne  
 
Nikto z poslancov nemal návrhy v bode rôzne. 
 

 
7. Diskusia 
 
Nikto z poslancov a prítomných občanov nemal návrhy a príspevky do diskusie. 
 

 
 
8. Záver 
 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan REICH    Anna JANEVOVÁ  Ing. Katarína ŠVECOVÁ 

 zapisovateľ       overovateľka                       overovateľka 


