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ZÁPISNICA 
z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, ktoré sa konalo dňa  

5.5.2017 o 8.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Kvakovciach, Domašská č. 97/1.   

Predsedajúci:  
Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce 
 
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:  
Ing. Katarína ŠVECOVÁ 
Ing. František TOMKO 
Anna JANEVOVÁ 
 
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:  
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór obce Kvakovce 
Dušan Berta 
Anna Baranová 
Helena Jakubčáková 
 
Ospravedlnení:  
Juraj ARENDÁŠ – z pracovných dôvodov 
Jaroslava JAKUBČÁKOVÁ – z pracovných dôvodov 
 
R O K O V A N I E 
 
1. Otvorenie 
V poradí 23. 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:  
Ing. Katarína Švecová a Anna Janevová  
 
Starosta uviedol, že návrh programu 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený v pozvánke.  
 
Program:  
3. Návrh VZN č. 1/2017 Štatút rekreačnej oblasti Domaša Dobrá 

4. Letná turistická sezóna 2017 

5. Súdny spor medzi obcou Kvakovce a Štefanom Strakom - výsledok 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 

 
K doplneniu programu nedošlo, preto dal starosta obce hlasovať o Návrhu programu.   
 
Hlasovanie č. 1:  
ZA: Janevová, Švecová, Tomko 
Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 
 
Program bol schválený 

 

Bod č. 3: Návrh VZN č. 1/2017 Štatút rekreačnej oblasti Domaša Dobrá 

 

Starosta obce konštatoval, že s blížiacou sa letnou turistickou sezónou je potrebné, aby počas leta platili nejaké 

základné pravidlá v rekreačnej oblasti, nakoľko predošlé Všeobecne záväzné nariadenie bolo zrušené. Aj preto 

sa nové VZN upravilo a bol vyvesený nový Návrh na pripomienkovanie. Keďže neboli žiadne pripomienky zo 

strany verejnosti a ani poslancov obecného zastupiteľstva, predložil Návrh na uznesenie v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kvakovce Štatút rekreačnej 
oblasti Domaša Dobrá. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2017 Štatút 
rekreačnej oblasti Domaša Dobrá. Schválené Všeobecne záväzné nariadenie tvorí prílohu zápisnice zo 
zasadnutia obecného zastupiteľstva.  Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Kvakovce dňa 14.4.2017. 
Lehota na podávanie pripomienok skončila dňa 2.5.2017. Návrh bol z úradnej tabule zvesený dňa 2.5.2017.  
 

Hlasovanie č. 2 
ZA: Švecová, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. VZN č. 1/2017 – Štatút rekreačnej oblasti Domaša Dobrá bol schválený.   

 
Bod č. 4: Letná turistická sezóna 2017 

 

Starosta obce informoval poslancov o prípravách na letnú turistickú sezónu. Obec prostredníctvom VPP 

pracovníkov priebežne udržiava čistotu v celej rekreačnej oblasti. Čistia sa verejné plochy a priestranstvá, 

odstráňujú sa náletové dreviny a kosia sa verejné priestranstvá. Čo sa týka samotných prázdnin, tak starosta 

uviedol, že je pripravovaných viacero zaujímavých podujatí, ktoré by sa mohli zrealizovať a to:  

 5. – 7. Júla - letné kino v priestoroch autokempingu 

 8. Júla - cyklické podujatie Okolo Domaše  

 8. Júla – nový letný festival Dobré časy, kde vystúpia Václav Neckář, Tomáš Klus a Juraj Hnilica 

 12. Júl – majstrovstvá SR vo vodných bicykloch v priestoroch požičovne 

 22. Júl – diaľkové plávanie v spolupráci s klubom Vranovské vydry 

 28., 29. – 30. – júl – pivný festival 

 11., 12. – 13. August – Hip hop žije 

 26. August – Domašský triathlon  

 Koniec leta cyklistické podujatie Tour de Vranov  

 

Anna Janevová – opýtala sa, či bude aj tento rok platiť zákaz pre diskotéky pod otvoreným nebom 

Ing. František Tomko – zaujímal sa o diskotéky, nakoľko minulý rok bol pokojný 

 

Starosta obce informoval, že jeho záujmom je, aby platili rovnaké pravidlá na prevádzky ako minulý rok a to 

bez výnimky. Čo sa týka reprodukovanej hudby, je za to, aby platil zákaz aj tento rok.  



Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach 

5. mája 2017 

 

Strana 3 z 9 
 

V súvislosti s pripravovanými akciami je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo schválilo osobitný prevádzkový 

čas pre organizátorov týchto podujatí a rovnako aj pre prevádzky na Domaši. Je niekoľko žiadostí, preto je 

potrebné o tom rozhodnúť, preto Navrhol uznesenia v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uskutočnením cyklistického podujatia Okolo Domaše 2017 a Letného festivalu 
Dobré časy a schvaľuje osobitný prevádzkový čas pre organizátora tohto podujatia - Občianske združenie BIKE 
TEAM VRANOV. Podujatie sa uskutoční v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá, na Dobranskej ulici v priestoroch 
rekreačného zariadenia Dobranská zátoka v sobotu, dňa 8. Júla 2017. 
  
Otváracie hodiny pre prevádzky a ambulantný predaj v rámci areálu RZ Dobranská zátoka sú povolené v dňoch 
od 7. do 8. Júla NON STOP. Zároveň sa udeľuje povolenie na reprodukovanú hudbu v rámci areálu RZ 
Dobranská zátoka pre organizátora cyklopodujatia OKOLO DOMAŠE a festivalu Dobré časy takto:   
v piatok, 7.7. do 24.00 hodiny  
v sobotu, 8.7. do 24.00 a následne s prechodom na nedeľu, 9.7. do 1.30 hodiny.  
 
Ostatné organizačné podmienky, ako sú bezpečnostné opatrenia, množstvo a umiestnenie sociálnych zariadení, 
požiadavky na vývoz TKO a iné podrobnosti určí obecný úrad. 
 

Hlasovanie č. 3 
ZA: Švecová, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa:  

 
Uznesenie bolo prijaté.  

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uskutočnením kultúrnospoločenského a športového podujatia HIP HOP ŽIJE 
VÝCHOD 2017 a schvaľuje osobitný prevádzkový čas pre organizátora tohto podujatia, spoločnosť Kubolubo 
s.r.o., Zadunajská cesta č. 1, 851 01  Bratislava ako aj pre Máriu Palušovú z RZ Dobranská zátoka. Podujatie sa 
uskutoční v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá, na Dobranskej ulici v priestoroch rekreačného zariadenia 
Dobranská zátoka.  
 
Otváracie hodiny pre prevádzky a ambulantný predaj v rámci areálu RZ Dobranská zátoka sú povolené v dňoch 
od 11.8 do 13.8.2016 NON STOP. Zároveň sa udeľuje povolenie na reprodukovanú hudbu v rámci areálu RZ 
Dobranská zátoka pre organizátora podujatia takto:  
 v piatok, 11.8. do 24.00 hodiny a následne s prechodom na sobotu, 12.8. do 02.00  hodiny 
v sobotu, 12.8. do 24.00 hodiny a následne s prechodom na nedeľu, 13. 8. do 2.30 hodiny  
 
Ostatné organizačné podmienky, ako sú bezpečnostné opatrenia, množstvo a umiestnenie sociálnych zariadení, 
požiadavky na vývoz TKO a iné podrobnosti určí obecný úrad. 
 

Hlasovanie č. 4 
ZA: Švecová, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa:  

 
Uznesenie bolo prijaté.  
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Pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov a 
právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Kvakovce rieši Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o 
určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kvakovce 

 
Podnikateľ je povinný dodržiavať povolený prevádzkový čas, pričom v reštauračných prevádzkach prispôsobí 
činnosť tak, aby sa zákazníci nezdržiavali v prevádzke po uplynutí prevádzkového času. Prevádzkový čas nad 
rámec všeobecného prevádzkového času podľa tohto článku môže obecné zastupiteľstvo určiť konkrétnej 
prevádzke na základe odôvodnenej žiadosti podnikateľa.  
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť a schvaľuje Osobitný prevádzkový čas pre prevádzku „Reštaurácia 
Sofia“, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Sofia s.r.o. takto:  
Otváracie hodiny – denne od 8.00 hodiny do 24.00 hodiny 
 
Prevádzka letnej terasy sa povoľuje do 24.00 hodiny. Na terase sa povoľuje výlučne živá hudba najneskôr do 
24.00 hodiny nočnej na obdobie do konca roka 2017. Živá a ani iná reprodukovaná hudba po 22.00 hodine sa 
nepovoľuje v dňoch 8.7, 11..8, 12.8, 2017, zároveň sa v týchto dňoch povoľuje prevádzka NON STOP.  
 

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

 
Uznesenie bolo prijaté.  

 

Pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov a 
právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Kvakovce rieši Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o 
určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kvakovce 

 
Podnikateľ je povinný dodržiavať povolený prevádzkový čas, pričom v reštauračných prevádzkach prispôsobí 
činnosť tak, aby sa zákazníci nezdržiavali v prevádzke po uplynutí prevádzkového času. Prevádzkový čas nad 
rámec všeobecného prevádzkového času podľa tohto článku môže obecné zastupiteľstvo určiť konkrétnej 
prevádzke na základe odôvodnenej žiadosti podnikateľa.  
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť a schvaľuje Osobitný prevádzkový čas pre prevádzku „Bufet u SISI“, 
ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Silvia Polačková takto:  
Otváracie hodiny – denne od 8.00 hodiny do 24.00 hodiny 
 
Prevádzka letnej terasy sa povoľuje do 24.00 hodiny. Na terase sa povoľuje výlučne živá hudba najneskôr do 
24.00 hodiny nočnej na obdobie do konca roka 2017. Živá a ani iná reprodukovaná hudba po 22.00 hodine sa 
nepovoľuje v dňoch 8.7, 11..8, 12.8, 2017, zároveň sa v týchto dňoch povoľuje prevádzka NON STOP.  
 

Hlasovanie č. 6 
ZA: Švecová, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  
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Bod č. 4: Súdny spor medzi obcou Kvakovce a Štefanom Strakom - výsledok 

 

Starosta obce informoval o výsledkoch súdneho sporu medzi obcou Kvakovce a p. Štefanom Strakom. Súdne 

rozhodnutie dostal každý poslanec obce mailom aj hlavný kontrolór. Poslancovi Tomkovi bolo rozhodnutie 

súdu doručené osobne, keďže nemá mail.  

 

Starosta uviedol, že za celý tento spor nesie zodpovednosť exstarosta Ján Tutko, ktorý odpredal pozemky 

v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá na pláži p. Štefanovi Strakovi za veľmi čudných okolností. O celej tejto 

kauze informovala aj televízia Markíza v relácii Paľba, kde bol vtedajší pracovník obce Kvakovce p. Jaroslav 

Čuha prichytený, ako tieto pozemky ponúkal za niekoľkonásobne vyššie ceny, ako ich obec odpredala p. 

Strakovi.  

 

Keď sa o tomto nechutnom obchode dozvedeli ľudia, ktorí za čudných okolnosti prišli o svoje pozemky, podali 

žalobu na súd a domáhali sa svojich pozemkov od p. Štefana Straku, ktorý ich kúpil od obce Kvakovce. Približne 

po desiatich rokoch súdy rozhodli, že zmluva je neplatná a časť pozemkov, ktoré Štefan Straka od obce kúpil sa 

vrátili pôvodným vlastníkom.  Štefan Straka sa ocitol v situácii, že nemal ani peniaze, ani pozemky, preto podal 

žalobu na súd, kde sa dožadoval vrátenia peňazí aj zaplatenia škôd, ktoré mu vznikli a žiadal ich od obce 

Kvakovce. Podľa viacerých ľudí ich však mal požadovať od p. Jána Tutka a jeho poradcu p. Jaroslava Čuhu.  

 

Zaujímavé je podľa starostu obce aj to, že pána Štefana Straku zastupovala v spore s pôvodnými vlastníkmi 

právna zástupkyňa obce Kvakovce JUDr. Alžbeta Jordánová z čias Jána Tutka a na pojednávaniach sa prevažne 

zúčastňoval vtedajší zamestnanec obce pán Jaroslav Čuha. Teraz sa situácia opakovala, lebo p. Štefana Straku 

zastupoval v spore s obcou Kvakovce osobný advokát p. Jána Tutka JUDr. Jozef Čorba, ktorý Jána Tutka 

zastupoval aj pred Ústavným súdom a opäť sa súdnych pojednávaní zúčastňoval p. Jaroslav Čuha.  

 

Tu by si mal podľa starostu obce každý normálne zmýšľajúci občan aj chatár položiť otázku, ako by dopadol 

tento súdny spor, ak by Ján Tutko ostal starostom obce Kvakovce. Nebolo by to náhodou tak, že by obec 

Kvakovce veľmi rada a ochotne vyplatila p. Štefanovi Strakovi všetky peniaze aj vzniknuté škody?  Bol by vôbec 

nejaký súd? Akú hru by títo ľudia opäť rozohrali pred verejnosťou a občanmi?  

 

Starosta obce ďalej informoval, že sa podarilo uhrať veľmi slušný výsledok pre obec Kvakovce, pretože:  

a) Súd uznal argumentáciu obce Kvakovce, že sa jedná o premlčanie, preto obec Kvakovce nemusí zaplatiť p. 

Strakovi sumu približne vo výške 28 tisíc EUR.  

b) Obec Kvakovce teda nemusí p. Štefanovi Strakovi zaplatiť tým pádom ani škody, ktoré mu so súdnym 

pojednávaním s pôvodnými vlastníkmi pozemkov vznikli. Je to asi 45 tisíc EUR, ktoré musí pán Straka 

zaplatiť pánovi Čižíkovi a spol.  

c) Obec Kvakovce musí p. Strakovi vrátiť kúpnu cenu, ale iba za tie pozemky, ktoré p. Strakovi ostali. Jedným 

slovom, to čo mu ostalo vráti Kvakovciam a tie mu vrátia to, čo za tieto pozemky zaplatil, ale zaplatí mu iba 

za tie pozemky, čo vráti obci. Aj v tomto prípade obec Kvakovce získa, lebo získa späť do vlastníctva 

pozemky na pláži za kúpnu cenu, ktorá je dnes desaťnásobne vyššia.  

 

Starosta informoval poslancov, že po vynesení rozsudku kontaktoval p. Štefana Straku, keďže chcel vedieť, aký 

je jeho názor na výsledok sporu. Pán Straka ho informoval, že je na dlhodobej PN a že má komunikovať s jeho 

synom Slavomírom, s ktorým sa starosta stretol na Domaši v hoteli Garden.  
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Pán Slavomír Straka starostu informoval, že ich celá vzniknutá situácia mrzí, že boli oklamaní a teraz sú aj 

škodní, lebo musia zaplatiť pôvodným obyvateľom trovy konania, ale aj vrátiť pozemky obci Kvakovce a to, o čo 

prišli sa im už nevráti.  

 

Starosta obce prezentoval pánovi Strakovi svoj názor v tom zmysle, že utrpeli Pyrhovo víťazstvo. Uviedol mu, 

že chápe, že je to určite nepríjemná situácia pre nich, ale že na to mali myslieť skôr a chcel vedieť, aký je jeho 

názor na odvolanie sa voči rozsudku, lebo obec Kvakovce sa podľa toho potrebuje zariadiť a dnes má obec 

Kvakovce na výber z viacerých možností.  

 

Pán Straka prezentoval názor, že oni by sa už s obcou Kvakovce neradi súdili a že by celú záležitosť najradšej 

uzavreli. Starosta obce mu uviedol, že on je toho názoru, že normálni ľudia sa dohodnú a nesúdia a preto obec 

Kvakovce pripraví návrh dohody, ktorou by sa táto vec uzatvorila. Právnik obce Kvakovce následne pripravil 

návrh dohody, s ktorou pán Straka súhlasil. Starosta obce predstavil návrh dohody obecnému zastupiteľstvu.  

 

Ing. Ján Tirpák – hlavný kontrolór vyjadril názor, že obec síce zaplatí, ale za to získa majetok nemalej hodnoty 

Ing. František Tomko – obec podľa neho síce zaplatí, ale získa hodnotnejšie pozemky 

 

Keďže medzi poslancami existoval všeobecný súhlas s uzatvorením Dohody medzi obcou Kvakovce a p. 

Štefanom Strakom, starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o výsledku súdneho sporu medzi obcou Kvakovce 
a žalobcom p. Štefanom Strakom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh Dohody o urovnaní a dohodu strán 
sporu o vzdaní sa práva podať odvolanie voči rozsudku Okresného súdu vo Vranove nad Topľou SP. ZN.: 
8Cb/60/2015 ZO DŇA 27.04.2017 medzi obcou Kvakovce a p. Štefanom Strakom.  
 
 V prípade, že nedôjde k uzatvoreniu Dohody o urovnaní je starosta obce oprávnený vyhodnotiť podanie 
odvolania v predmetnom súdnom spore.  
 

Hlasovanie č. 7 
ZA: Švecová, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  

 

Bod č. 5.: Rôzne 

 

A: Súdny spor medzi obcou Kvakovce a p. Ruženou Pačutovou 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že došlo k vyneseniu rozsudku v spore medzi obcou Kvakovce 

a bývalou pracovníčkou p. Ruženou Pačutovou. Princíp sporu bol v tom, že p. Ružena Pačutová po zložení sľubu 

starostu neprišla do práce a paralyzovala chod obecného úradu. Prestala komunikovať so svojim 

zamestnávateľom, neodpovedala na SMS správy a neodovzdala agendu obecného úradu. Pani Pačutová 

chcela, aby jej bola preplatená dovolenka, ktorá jej ostala, čo bol z jej strany vrchol drzosti.  

Súd žalobu p. Ruženy Pačutovej zamietol a bude musieť zaplatiť trovy konania obci Kvakovce.  
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B: Nájomná zmluva medzi obcou Kvakovce a SVP š.p.  

 

Starosta informoval, že sa podarilo ukončiť rokovania medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p., 

ktoré sa týkali prenájmu pozemkov v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá za účelom výstavby a realizácie 

projektového zámeru obce Kvakovce Národného centra vodných športov, oddychu a športovej histórie. 

Výsledkom rokovania je návrh nájomnej zmluvy medzi obcou Kvakovce a SVP š.p. Ide o výhodnú zmluvu pre 

obec, ktorá umožní realizáciu zámerov obce a prispeje k väčšiemu poriadku v rekreačnej oblasti.  

 

V tejto súvislosti starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nájomnú zmluvu medzi obcou Kvakovce a Slovenským vodohospodárskym 
podnikom š.p. Banská Štiavnica, predmetom ktorej je prenájom pozemkov v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá 
v oblasti pláže medzi ulicami Pri kempingu a Vranovská ulica za účelom výstavby a realizácie projektového 
zámeru Národné centrum vodných športov, oddychu a športovej histórie.  
 
Hlasovanie č. 8 
ZA: Švecová, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
Uznesenie bolo prijaté.  

 

C: Zmluva o zriadení vecného bremena  

 

Starosta obce informoval o žiadosti spoločnosti JAKOR s.r.o., ktorá zrealizovala vodovod do zariadenia Zelená 

Lagúna. V časti prechádzajú cez pozemky obce Kvakovce v okolí štátnej cesty, preto dali vyhotoviť Geometrický 

plán a požiadali o zriadenie vecného bremena. So zriadením vecného bremena bol všeobecný súhlas, preto 

starosta obce predniesol uznesenie v tomto znení.  

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi obcou Kvakovce a spoločnosťou 
JAKOR s.r.o., Pod dolami č. 838, 093 02  Vranov nad Topľou, IČO: 36 827 380 v rozsahu vyznačenom podľa 
Geometrického plánu č. 34834001-101/2016. Vecné bremeno sa týka uloženia vodovodného potrubia. Vecné 
bremeno sa zriaďuje bezodplatne z dôvodu, že obec Kvakovce víta, že sa do rekreačnej oblasti Domaša Dobrá 
privedie vodovodné potrubie.  
 

Hlasovanie č. 9 
ZA: Švecová, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
Uznesenie bolo prijaté.  
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D: Kamerový a varovný systém  

 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o možnosti čerpať finančné prostriedky na 

kamerový systém. Bolo by to vhodné, aby sme mali rekreačnú oblasť pod dozorom kamier, slúžilo by to ako 

prevencia proti kriminalite najmä v zimných mesiacoch, ale tiež aj počas letnej turistickej sezóny. Poslanci 

vyjadrili všeobecný súhlas s návrhom, preto starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na prevenciu kriminality 
v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá. Obecného zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu vo výške 
minimálne 20 %.  
 
Hlasovanie č. 10 
ZA: Švecová, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
Uznesenie bolo prijaté.  

 

E: Multifunkčné ihrisko 

 

Starosta obce informoval poslancov, že je tu možnosť čerpať finančné prostriedky na výstavbu multifunkčného 

ihriska, kde obec za týmto účelom prenajala v minulosti aj pozemok. Poslanci vyjadrili všeobecný súhlas 

s týmto návrhom, preto starosta predložil Návrh na uznesenie v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 za účelom podpory 
rozvoja športu, a to najmä projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou 
trávou a mantinelmi do rekreačnej oblasti Domaša Dobrá. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie 
vo výške minimálne 5 % a viac.  
 

Hlasovanie č. 11 
ZA: Švecová, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
Uznesenie bolo prijaté.  

 

F: Projekty úradu práce 

 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o projektoch, prostredníctvom ktorých vie obec 

Kvakovce zamestnať ľudí na rôzne pracovné činnosti. Všetci poslanci sa zhodli, že tieto projekty sú výhodné pre 

obec, preto je potrebné využiť tieto možnosti. Starosta obce predložil Návrh na uznesenie v tomto znení:  
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje maximálne zapojenie sa obce Kvakovce do projektov Úradu práce na 
zamestnávanie ľudí v rámci projektov vyhlásených úradom práce podľa uváženia starostu obce. Obecné 
zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie týchto žiadostí.  
 

Hlasovanie č. 12 
ZA: Švecová, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
Uznesenie bolo prijaté.  

 

G: Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Kvakovce 

 
Starosta obce informoval, že rekonštrukcia Kultúrneho domu sa odložila približne o mesiac, nakoľko mal 
v Kultúrnom domu naplánovanú oslavu p. Marek Foľtan, ktorému chcel obecný úrad vyjsť v ústrety. Tiež je to 
z dôvodu, že pracovníkov by mala mať obec až od 1. Júna.  
 

 
H: Nezisková organizácia Domaša Invest – presun prostriedkov 
 
Starosta obce informoval poslancov, že obec zriadila neziskovú organizáciu Domaša invest za účelom realizácie 
projektu Národného centra vodných športov, oddychu a športovej histórie. Nezisková organizácia má zriadený 
účet, avšak na vedenie účtu sú potrebné financie. Tiež tam boli externe spracované verejné obstarávania 
a treba ich zaplatiť. Preto navrhol, aby obec Kvakovce presunula sumu na zaplatenie verejných obstarávaní 
a rovnako aj na vedenie účtu. Medzi poslancami panoval všeobecný súhlas s týmto návrhom, preto starosta 
obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje účelovú dotáciu pre neziskovú organizáciu zriadenú obcou Kvakovce Domaša 
Invest v objeme 1200,- EUR na zaplatenie procesov verejného obstarávania a na vedenie účtu v OTP Banke 
Slovensko a.s.  
 
Hlasovanie č. 13 
ZA: Švecová, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo prijaté.  

 
Bod č. 6.: Diskusia 
V diskusii neodzneli žiadne príspevky.  

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

 
 
 
 

     Ing. Katarína ŠVECOVÁ            Anna JANEVOVÁ                                 Anna ČIKOTOVÁ 

                 overovateľ      overovateľ                         zapisovateľka 


