
 UZNESENIE Č. 1/2022 

z 22. novembra 2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer zámeny a predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer zámeny a predaja: 

Obec zamieňa  
Novovytvorenú parcelu C-KN č. 1816/59 o výmere 425 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 1816/1,  druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického 
plánu č. 7/2022, ktorý vyhotovil Ing. Marek Baran  ktorá je vo vlastníctve Obce Kvakovce.  
Za   
Parcelu C-KN č. 1816/10 o výmere 139  m2, druh pozemku: ostatná plocha. 
 
žiadateľovi: 

Mgr. Valéria Servátková, rod. Augusztinyi, nar. 18.04.1944,  bytom Jánošíková 92,080 01 Prešov, SR,  

 

Predajná cena:  

Výmena sa uskutoční bez poplatku, rozdiel výmery (286 m2 )zaplatí Mgr. Servátková. 

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica:  Agátová. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Dôvodom zámeny je tá skutočnosť, že Mgr. Servátková  vlastní parcelu cez ktorú vedie prístupová  
cesta k ďalším rekreačným chatám, preto je vhodné a výhodné tieto pozemky zameniť.  
 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
 

 



 

UZNESENIE Č. 2/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 1816/61 o výmere 223 m2, druh pozemku: ostatná plocha,  ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 1816/1, druh pozemku: ostatná plocha a parcely C-KN č. 1816/10, 
druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického plánu č. 7/2022, ktorý vyhotovil Ing. Marek 
Baran. 
 

žiadateľovi: 

Ing. Miloš Servátka, PhD., rod. Servátka, nar.: 01.02.1975 a Ing. Tatiana Servátková, rod. 

Frohmanová, nar.: 29.1.1975 obaja bytom Šarišská 50, 082 21 Veľký Šariš- Kanaš, SR 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Agátová. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu, pričom 

predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú parcelu žiadateľ 

dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 

Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 



UZNESENIE Č. 3/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 1816/58 o výmere 164 m2, druh pozemku: ostatná plocha,  ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 1816/1, druh pozemku: ostatná plocha a parcely C-KN č. 1816/10, 
druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického plánu č. 7/2022, ktorý vyhotovil Ing. Marek 
Baran. 
 

žiadateľovi: 

Ing. Anton Petko PhD., rod. Petko, nar.: 11.02.1966, Pod vinicou 41, 972 17 Kamienka, SR 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Agátová. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 

Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 



UZNESENIE Č. 4/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 1816/65 o výmere 130 m2, druh pozemku: ostatná plocha,  ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 1816/1, druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického 
plánu č. 151/2022, ktorý vyhotovil Peter Petrík. 
 

žiadateľovi: 

Ing. Zuzana Čintalová, rod. Šuličová, nar.: 16.10.1980, Domašská 2761/14, 093 02 Vranov nad Topľou, 

SR 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Agátová. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 

Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 



UZNESENIE Č. 5/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 2144/144 o výmere 377 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 2144/32, druh pozemku: ostatná plocha na základe 
geometrického plánu č. 78/2022, ktorý vyhotovil Marián Urban. 
 

žiadateľovi: 

Martin Bencúr, rod. Bencúr,  nar.: 05.09.1990, bytom Pod Kalváriou 40C, 080 01 Prešov, SR,  

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Čerešňová. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu pričom 

predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú parcelu žiadateľ 

dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 6/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 2144/116 o výmere 22 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 2144/32, druh pozemku: ostatná plocha a novovytvorenej parcely 
C-KN č. 2191/6 o výmere 5 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá vznikla odčlenením parcely C-KN 
č. 2191/1, druh pozemku: zastavaná plocha na základe geometrického plánu č.46716718-7/2022, 
ktorý vyhotovil Stanislav Kmec. 
 

žiadateľovi: 

Jozef Lacko,  rod .Lacko ,  nar.: 26.7.1980 bytom Veterná 99/5, 094 12 Vechec, SR,  

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Čerešňová. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 



UZNESENIE Č. 7/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Časť parcely C-KN č. 1978/95 označenej ako diel č.2 o výmere 210 m2 , druh pozemku: ostatná plocha, 
ktorá sa pričlení k parcele C-KN č. 1978/76, druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického 
plánu č. 117/2022, ktorý vyhotovil Marián Urban. 
 

žiadateľovi: 

Fiedor Marcel, Ing., rod. Fiedor, nar. 30.12.1975 a Fiedor Dagmar, MUDr., rod. Mariničová nar. 

11.12.1975, obaja bytom Sídl. Lúčna 829/36, 093 01 Vranov nad Topľou, SR,  

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Jelšová . 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 



UZNESENIE Č. 8/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Časť parcely C-KN č. 2053/2 označenej ako diel č.1 o výmere 204 m2 , druh pozemku: ostatná plocha, 
ktorá sa pričlení k parcele C-KN č. 2053/181, druh pozemku: ostatná plocha na základe 
geometrického plánu č. 134/2022, ktorý vyhotovil Marián Urban. 
 

 

žiadateľovi: 

Pavol Baran,  rod. Baran, nar. 29.07.1968,  bytom Okulka 18/40, 093 01 Vranov nad Topľou, SR,  

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Ku vleku. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 



UZNESENIE Č. 9/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č.2144/131 o výmere 31 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 2144/1, druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického 
plánu č. 46716718-38/2022, ktorý vyhotovil Stanislav Kmec. 
 
žiadateľovi: 

Peter Jozefov, rod. Jozefov, nar.: 18.04.1965, bytom Malá Domaša č. 134, 094 02 Malá Domaša, SR,   

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Kvetná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 10/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č.2144/138 o výmere 282 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 2144/1, druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického 
plánu č. 92/2022, ktorý vyhotovil Marián Urban. 
 
žiadateľovi: 

Petra Kundrátová Popadičová , rod. Popadičová,  nar.: 08.03.1986  bytom Námestie L. Novomeského 

1224/1, 040 01 Košice- Staré Mesto, SR, 

Peter  Popadič, rod. Popadič, nar. 4.7.1964 bytom Brezová 4, 076 16 Stanča, SR 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Kvetná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 



UZNESENIE Č. 11/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č.2144/135 o výmere  6 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 
novovytvorenej parcely C-KN č.2144/136 o výmere  29 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 
novovytvorenej parcely C-KN č.2144/137  o výmere  129 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 2144/1, druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického 
plánu č. 46716718-39/2022, ktorý vyhotovil Stanislav Kmec.  
 
žiadateľovi: 

Imrich Košalko, rod. Košalko, nar.: 12.10.1970 a Zuzana Košalková, rod. Miščichová, nar.: 19.09.1966 

obaja  bytom Dobrianskeho 1597/49, 093 01 Vranov nad Topľou, SR,  

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Kvetná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 



UZNESENIE Č. 12/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č.2144/117 o výmere 109 m2, druh pozemku: ostatná plocha, a 
novovytvorenej parcely C-KN č.2144/118 o výmere 67 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktoré vznikli 
odčlenením parcely C-KN č. 2144/1, druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického plánu č. 
46716718-8/2022, ktorý vyhotovil Stanislav Kmec.  
 
žiadateľovi: 

Michal Babjačok, rod. Babjačok, nar.: 12.04.1982, bytom Malá Domaša č. 136, 094 02 Malá Domaša, 

SR,  

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Kvetná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 13/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č.2144/148 o výmere 334 m2, druh pozemku: ostatná plocha, a 
novovytvorenej parcely C-KN č.2144/150 o výmere  128 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktoré 
vznikli odčlenením parcely C-KN č. 2144/1, druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického 
plánu č. 114/2022, ktorý vyhotovil Marián Urban.  
 
žiadateľovi: 

Martina Durkajová, rod. Nemčíková, nar.: 24.09.1982  bytom Juh 1057/9, 093 01 Vranov nad Topľou, 

SR,  

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Kvetná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 



UZNESENIE Č. 14/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

- Časť  parcely C-KN č.2144/1 označenej ako diel č. 1 o výmere  297  m2, druh pozemku: ostatná 
plocha, ktorá sa pričlení k parcele C-KN č.2144/60, druh pozemku: ostatná plocha,  
- novovytvorenej parcely C-KN č.2144/149  o výmere  93 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 2144/1, druh pozemku: ostatná plocha a  
- časť  parcely C-KN č.2158/1 označenej ako diel č. 4 o výmere  2  m2, druh pozemku: ostatná plocha, 
ktorá sa pričlení k parcele C-KN č.2158/2, druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického 
plánu č. 116/2022, ktorý vyhotovil Marián Urban.  
 
žiadateľovi: 

Mgr. Daniela Repická, rod. Ruttkayová, nar.: 05.01.1964, bytom Partizánska  2503/5, 066 01 

Humenné, SR,  

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Kvetná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  



 

UZNESENIE Č. 15/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č.2144/155 o výmere 80 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá  
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 2144/1, druh pozemku: ostatná plocha a  
novovytvorenej parcely C-KN č.2171/27 o výmere  188 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 2171/1, druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického 
plánu č. 133/2022, ktorý vyhotovil Marián Urban. 
 

 

žiadateľovi: 

Ing. Jana Gazdíková, rod Jevočinová, nar.: 22.12.1972, Mierová 1920/84, 066 01 Humenné, SR,  

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Kvetná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu pričom 

predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú parcelu žiadateľ 

dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 



 

UZNESENIE Č. 16/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č.2144/140 o výmere 25 m2, druh pozemku: ostatná plocha,   
novovytvorenej parcely C-KN č.2144/141 o výmere  147 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 
novovytvorenej parcely C-KN č.2144/142 o výmere  256 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktoré 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 2144/1, druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického 
plánu č. 96/2022, ktorý vyhotovil Marián Urban. 
 

 

žiadateľovi: PhDr. Anna Hencovská, rod Pillárová, nar.: 04.10.1961, Bukovec 217, 044 20 Bukovec,  

SR,  

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Kvetná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu pričom 

predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú parcelu žiadateľ 

dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 



UZNESENIE Č. 17/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 1909/16 o výmere 80 m2, druh pozemku: ostatná plocha ktorá vznikla 
odčlenením parcely C-KN č. 1909/1,  druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického plánu 
č. 286/2022, ktorý  vyhotovil Ing. Ľudovít Bakoň. 
 

žiadateľovi: 

Ing. Branislav Feriančik, rod.Feriančik,  nar.: 11.10.1988  bytom Hviezdna 6, 080 01 Prešov, SR 

Ing. Rastislav Feriančik, rod.Feriančik,  nar.: 27.6.1987  bytom Lomnická 26, 080 01 Prešov, SR 

Marcela Feriančiková, rod. Marcinová, nar.: 20.1.1964 bytom Surdok 24, 080 01 Prešov, SR 

 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Letná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 



UZNESENIE Č. 18/2022 

 z 22. novembra 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Upravenej parcely C-KN č. 2399 o výmere 607 m2 , druh pozemku: ostatná plocha, ktorá vznikla 

odčlenením  parcely C-KN č. 2144/1, druh pozemku: ostatná plocha a pričlenením sa k  parcele C-KN č. 

2399 , druh pozemku: zastávaná plocha, na základe geometrického plánu č. 112/2022, ktorý vyhotovil 

Ing. Marián Urban 

 

žiadateľovi: 

Ján Kubus, rod. Kubus, nar.: 16.02.1965 a Anna Kubusová, rod. Gajdošová, nar.: 18.12.1964 obaja 

bytom Krátka 1068/3, 058 01 Poprad, SR  

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Májová. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 



UZNESENIE Č. 19/2022 

z 22. novembra 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 2144/156 o výmere 96 m2 , druh pozemku: ostatná plocha, ktorá 

vznikla odčlenením parcely C-KN č. 2144/108, druh pozemku: zastávaná plocha na základe 

geometrického plánu č. 166/2022, ktorý vyhotovil Ing. Marián Urban 

 

žiadateľovi: 

Martin Balaník, rod. Balaník, nar.: 12.03.1978  bytom Májová 553/6, 094 02 Kvakovce, SR,  

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Májová. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 

 



 

UZNESENIE Č. 20/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 2172/28 o výmere 254 m2, druh pozemku: ostatná plocha ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 2172/1,  druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického 
plánu č. 131/2022, ktorý  vyhotovil Marián Urban. 
 

žiadateľovi: 

Darina Hudáková, rod. Čikotová,  nar.: 02.07.1978  bytom Javorinská 5550/13, 080 01 Prešov, SR 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Májová. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 



UZNESENIE Č. 21/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Parcely C-KN č. 2172/11 o výmere 109 m2 , druh pozemku: ostatná plocha 
 

žiadateľovi: 

Helena Lukáčová,  rod. Javorská,  nar.: 18.04.1947, Mojmírova 15, 080 01 Prešov, SR  

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Májová. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa:0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 22/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 1905/241 o výmere 7 m2 , druh pozemku: ostatná plocha,  ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 1905/131  na základe geometrického plánu č. 135/2022 , ktorý 
vyhotovil Marián Urban.  
 

žiadateľovi: 

Dária Tureková, rod. Tureková,  nar.: 15.03.1980  bytom Mirka Nešpora 3, 080 01 Prešov, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Námornícka. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 23/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Časť parcely C-KN č. 2090/1 označenej ako diel č. 1  o výmere 124 m2 , druh pozemku: ostatná plocha, 
ktorá sa pričlení k parcele C-KN č. 2090/24, druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického 
plánu č. 181/2022, ktorý vyhotovil Peter Petrík. 
 

žiadateľovi: 

Ing. Ladislav Šoganič,  rod. Šoganič, nar.: 06.02.1989  bytom Okulka 14/26, 093 01 Vranov nad 

Topľou, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Okružná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 



UZNESENIE Č. 24/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

- Časť parcely C-KN č. 2053/2 označenej ako diel č. 1  o výmere 18 m2 , druh pozemku: ostatná plocha, 
- časť parcely C-KN č. 2077/6  označenej ako diel č. 2  o výmere 3 m2 , druh pozemku: zastavaná 
plocha,  
-  časť parcely C-KN č. 2078/20 označenej ako diel č. 3  o výmere 47 m2 , druh pozemku: ostatná 
plocha  
-  časť parcely C-KN č. 2078/30 označenej ako diel č. 4  o výmere 168 m2 , druh pozemku: ostatná 
plocha ktoré sa pričlenia k parcele C-KN č. 2078/55, druh pozemku: ostatná plocha na základe 
geometrického plánu č. 91/2022, ktorý vyhotovil Peter Petrík. 
 

žiadateľovi: 

Mgr. Anna Hrehová, rod. Revajová, nar.: 25.11.1991  bytom  Duklianskych hrdinov 1211/16,  093 01 

Vranov nad Topľou, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Pod lesom. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  



UZNESENIE Č. 25/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 2078/51  o výmere 63 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 2078/1, druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického 
plánu č. 18/2022, ktorý vyhotovil Marián Urban. 
 

žiadateľovi: 

JUDr. Danka Farkašová, rod. Vaľková, nar.: 09.01.1979  bytom  Jahodová 8, 080 01 Prešov, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Pod lesom. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 



UZNESENIE Č. 26/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 2053/235  o výmere 114 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 2053/187, druh pozemku: ostatná plocha a parcely C-KN č. 
2077/1, druh pozemku: zastávaná plocha na základe geometrického plánu č. 34896821-30/2022, 
ktorý vyhotovil Pavol Popaďak. 
 

žiadateľovi: 

Eduard Michalov,  rod. Michalov, nar.: 04.07.1967  bytom  Malá Domaša 60, 094 02 Malá Domaša, 

SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Pod lesom. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 



UZNESENIE Č. 27/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 1857/35 o výmere 41 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 1857/2,  druh pozemku: ostatná plocha a 
novovytvorenej parcely C-KN č. 1857/36 o výmere 82 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá vznikla 
odčlenením parcely C-KN č. 1857/2,  druh pozemku: ostatná plocha a parcely C-KN č. 1775/3,  druh 
pozemku: ostatná plocha na základe geometrického plánu č. 169/2022, ktorý vyhotovil Ing. Marián 
Urban.  
 
žiadateľovi: 

Ing. Jaroslav Barla, rod. Barla, nar:. 03.04.1965   Mierová 2753/30A, 093 01 Vranov nad Topľou, SR,  

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Rybárska. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 



 
UZNESENIE Č. 28/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 1858/139 o výmere 57 m2 , druh pozemku: ostatná plocha, ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 1858/1,  
novovytvorenej parcely C-KN č. 1858/140 o výmere 95 m2 , druh pozemku: ostatná plocha, ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 1858/133 druh pozemku: ostatná plocha na základe 
geometrického plánu č. 88/2022, ktorý vyhotovil Peter Petrík.  
 
žiadateľovi: 

Ing. arch. Peter Šercel, rod. Šercel, nar:. 06.12.1985 a  Ing. arch. Martina Šercelová, rod. Vajsová nar:. 

09.09.1985 obaja  bytom Kaplnská 1585/40, 925 22 Veľké Úľany, SR,  

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Rybárska. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 



UZNESENIE Č. 29/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 1858/147 o výmere 626 m2 , druh pozemku: ostatná plocha, ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 1858/1 na základe geometrického plánu č. 127/2022, ktorý 
vyhotovil Marián Urban, Ing.  
 
žiadateľovi: 

Jozef Slanina, rod. Slanina,  nar.: 29.09.1977 a Martina Slaninová, rod. Marenčinová, nar.: 12.04.1977 

obaja  bytom ul. 1.mája 1224/9, 093 01 Vranov nad Topľou, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Rybárska. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 30/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 1858/148 o výmere 626 m2 , druh pozemku: ostatná plocha, ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 1858/1 na základe geometrického plánu č. 127/2022, ktorý 
vyhotovil Marián Urban, Ing.  
 
žiadateľovi: 

Anton Levay, rod. Levay,  nar.: 21.5.1965 a Alica Levayová, rod. Grajciarová, nar.: 9.1.1968 obaja  

bytom Mukačevská 25, 080 01 Prešov, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Rybárska. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 31/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 1858/138 o výmere 714 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 1858/1 druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického 
plánu č. 34896821/2022, ktorý vyhotovil Pavol Popaďák.  
 
žiadateľovi: 

Marcel Mitaľ, rod. Mitaľ,  nar.: 29.10.1979,  bytom Brečtanova 39, 900 27 Bernolákovo,  SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Rybárska. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Košalko, Urbančoková, 
Proti: 0 
Zdržal sa: Tutková, 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 32/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 1858/142 o výmere 43 m2, druh pozemku: ostatná plocha a 
novovytvorenej parcely C-KN č. 1858/145 o výmere 73 m2 , druh pozemku: ostatná plocha, ktoré 
vznikli odčlenením parcely C-KN č. 1858/1 druh pozemku: ostatná plocha a  
novovytvorenej parcely C-KN č. 1858/146 o výmere 53 m2 , druh pozemku: ostatná plocha,  ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 1858/17 druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického 
plánu č. 81/2022, ktorý vyhotovil Marián Urban.  
 
žiadateľovi: 

Ing. Adriana Rusinková, rod. Reichová,  nar.: 13.02.1973,  bytom Bohúňová 1238/8, 080 05 Prešov,  

SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Rybárska. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 



UZNESENIE Č. 33/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Časť parcely C-KN č. 2087/1 označenej ako diel č. 2 o výmere 438 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 
ktorá sa pričlení k parcele C-KN č. 2078/35 na základe geometrického plánu č. 45332746-181/2021, 
ktorý vyhotovil Peter Petrík.  
 
žiadateľovi: 

JUDr. Mikuláš Drobňák, rod. Drobňák, nar.: 17.12.1948, bytom Sídlisko I č. 997, 093 01 Vranov nad 

Topľou, SR, 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Slnečná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 



UZNESENIE Č. 34/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Časť parcely C-KN č. 2078/49 označenej ako diel č.1 o výmere 43 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 
časť parcely C-KN č. 2087/1 označenej ako diel č.2 o výmere 208  m2, druh pozemku: ostatná plocha 
časť parcely C-KN č. 2087/98 označenej ako diel č.4 o výmere 11 m2, druh pozemku: ostatná plocha 
ktoré sa pričlenia k parcele C-KN č. 2087/5, druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického 
plánu č . 130/2022, ktorý vyhotovil Peter Petrík.  
 
žiadateľovi: 

MUDr. Szymon Jakub Gryboś, rod. Gryboś,  nar.: 01.04.1985 a MUDr. Lenka Grybośová, rod. Solejová, 

nar.: 01.05.1988 obaja  bytom Pokroku 1, 040 11 Košice,  SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Slnečná 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za:  Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 



UZNESENIE Č. 35/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 1858/144 o výmere 27 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá 
vznikla odčlenením parcely  C-KN č. 1858/141, druh pozemku: ostatná plocha na základe 
geometrického plánu, ktorý vyhotovil Ing. Milan Horňák.  
 
žiadateľovi: 

Rastislav Wilga, rod. Wilga,  nar.: 27.10.1978 bytom 17. Novembra 124, 080 01 Prešov,  SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Severná 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za:  Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 36/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Časť parcely C-KN č. 1818/22 označenej ako diel č. 2 o výmere 143 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 
ktorá sa pričlení k parcele C-KN  č. 1818/18  druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického 
plánu č. 170/2022, ktorý dňa vyhotovil Peter Petrík.  
 
žiadateľovi: 

Pavol Malý, rod.Malý,  nar.: 11.12.1957 bytom Dobrianského 1650, 093 01 Vranov nad Topľou, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Suchý jarok. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti:0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 



UZNESENIE Č. 37/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 1818/31 o výmere 215 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá 
vznikla odčlenením z parcely C-KN č. 1818/22, druh pozemku: ostatná plocha, na základe 
geometrického plánu č. 43/2022, ktorý vyhotovil Ing. Marián Urban. 
 
žiadateľovi: 

Balický Martin, rod. Balický, nar.:06.05.1981  bytom Zimná 425, 093 01 Vranov nad Topľou, SR,  

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Suchý jarok. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu: pričom 

predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú parcelu žiadateľ 

dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 
 
 
 

 



UZNESENIE Č. 38/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Parcely C-KN č. 1811/103 o výmere 62 m2, druh pozemku: ostatná plocha 
 
žiadateľovi: 

Mgr. Danka Hrubyová, rod. Kocáková,  nar.: 06.06.1966,  bytom Gen. Svobodu 326/59, 093 01 Vranov 

nad Topľou, SR. 

 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Suchý vrch. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa:0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 



UZNESENIE Č. 39/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Parcely C- KN č. 1905/124 o výmere 6 m2 , druh pozemku: ostatná plocha  
 

žiadateľovi: 

Božena Plišková, rod. Gogová,  nar.: 25.4.1947  bytom Osloboditeľov 13, 066 01 Humenné, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica:  Šikmá. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 40/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 1908/2 o výmere 12 m2 , druh pozemku: zastávana plocha,  ktorá 
vznikla odčlenením parcely KN-C č. 1908  na základe geometrického plánu 
 

žiadateľovi: 

Igor Čiško, rod. Čiško,  nar.: 21.11.1983  bytom  Kollárová 43, 080 01 Prešov, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Šikmá. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 41/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č.1933/4 o výmere 259 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá vznikla 
odčlenením parcely C-KN č. 1933, druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického plánu č. 
34896821-60/2022, ktorý vyhotovil Pavol Popaďak . 
 
žiadateľovi: 

Peter Bomba, rod. Bomba,  nar.: 11.03.1957,  bytom Tekeľová 4, 080 06 Ľubotice, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Športová. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa:0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 

 

 



 

UZNESENIE Č. 42/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Parcely C-KN č.1905/188 o výmere 271 m2, druh pozemku: ostatná plocha 

 
žiadateľovi: 

Martin Bosák, rod. Bosák,  nar.: 25.03.1970  bytom 17. Novembra 152, 080 01 Prešov, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Športová. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu pričom 

predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú parcelu žiadateľ 

dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

  

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 43/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č.1987/33 o výmere 57 m2, druh pozemku: zastávaná plocha, ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 1987/1, druh pozemku: zastávaná plocha na základe 
geometrického plánu č. 34974831-27/2022, ktorý vyhotovil Jozef Hrežo. 
 
žiadateľovi: 

Róbert Dinis, rod. Dinis,  nar.: 02.12.1960 a Gabriela Dinisová, rod. Boguská, nar.:  26.09.1964, obaja 

bytom Brežany 86, 082 41 Bajerov, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Vodárenská. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za:  Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 44/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Parcely C-KN č. 2053/227 o výmere 301 m2, druh pozemku: ostatná plocha  
 
žiadateľovi: 

Ing. Jaroslav Varga, CSc., rod. Varga, nar.: 09.03.1962  bytom Slnečnicová 5, 044 20 Malá Ida, SR 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Vodárenská. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za:  Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa:0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.   

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 45/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Časť parcely C-KN č. 1978/98 označenej ako diel č. 1  o výmere 170 m2, druh pozemku: ostatná plocha 
a časť parcely C-KN č. 1990/1 označenej ako diel č. 6  o výmere 11 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 
ktoré sa pričlenia k novovytvorenej parcele C-KN č. 1978/157,  druh pozemku: ostatná plocha na 
základe geometrického plánu č. 16/2022, ktorý vyhotovil Marián Urban.  
 

žiadateľovi: 

Juraj Radik, rod. Radik, nar. 12.03.1951 a Emília Radiková, rod. Malá, nar.: 12.12.1951 obaja bytom 

Dubnik 1568,  093 01 Vranov nad Topľou, SR,  

 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Vodárenská. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu: pričom 

predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú parcelu žiadateľ 

dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 



UZNESENIE Č. 46/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

-Novovytvorenej parcely C-KN č. 1978/158 o výmere  6 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 1978/98, druh pozemku: ostatná plocha  
-Časť parcely C-KN č. 1978/98 označenej ako diel č. 5  o výmere 3 m2, druh pozemku: zastávaná 
plocha a časť parcely C-KN č. 1990/1 označenej ako diel č. 8  o výmere 112 m2, druh pozemku: 
zastávaná plocha, ktoré sa pričlenia k novovytvorenej parcele C-KN č. 1990/8,  druh pozemku: 
zastávaná plocha na základe geometrického plánu č. 16/2022, ktorý vyhotovil Marián Urban.  
 

žiadateľovi: 

Ing. Emília Bucková,  rod. Baranová, nar.: 09.02.1954, bytom Obchodná 104/13, 094 02 Kvakovce, SR,  

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Vodárenská. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu: pričom 

predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú parcelu žiadateľ 

dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 



UZNESENIE Č. 47/2022 

z 22. novembra 2022 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 2053/236 o výmere 285 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 2053/2,  druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického 
plánu č. 118/2022, ktorý vyhotovil Marián Urban.  
 

žiadateľovi: 

Mgr. Milena Trybulová, rod. Goriľová, nar.: 18.02.1969, bytom Nerudova 1760/1, 093 03 Vranov nad 

Topľou, SR, 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Vodárenská. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu pričom 

predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú parcelu žiadateľ 

dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 



UZNESENIE Č. 48/2022 

z 22. novembra 2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 2053/237 o výmere 321 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 2053/2,  druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického 
plánu č. 139/2022, ktorý vyhotovil Marián Urban.  
 

žiadateľovi: 

Vincent Fuňák,  rod. Fuňák, nar.: 05.04.1956, bytom Sedliská 284,  094 09 Sedliská, SR 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Vodárenská. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 



UZNESENIE Č. 49/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 1811/104 o výmere 79 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá 
vznikla odčlenením parcely C-KN č. 1811/1, druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického 
plánu č. 36210579-3/2022, ktorý vyhotovil Ing. Peter Kmec . 
 
žiadateľovi: 

Mgr. Danka Vallová., rod. Tkáčová,  nar.: 10.02.1972  bytom Sídli. I. 993/28, 093 01 Vranov nad 

Topľou, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Františkom Kačmárom vo 

výške 10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Západná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 50/2022 

z 22. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Časť E-KN č. 1223/101 označenej ako diel č. 1 o výmere 17 m2, druh pozemku: vodná plocha, ktorá sa 
pričlení k novovytvorenej parcele C-KN č. 1227/18, druh pozemku: zastávaná plocha,  
Časť E-KN č. 1225 označenej ako diel č. 2 o výmere 75 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá sa 
pričlení k novovytvorenej parcele C-KN č. 1227/18, druh pozemku: zastávaná plocha na základe 
geometrického plánu č. 117/2022, ktorý vyhotovil  Peter Petrík . 
 
žiadateľovi: 

Ján Kyslan, rod. Kyslan,  nar.: 8.4.1957  bytom Vihorlatská 1414/2, 069 01 Snina, SR, 

Terézia Kyslanová, rod. Dirbáková, nar.: 8.1.1958 bytom Třebíčská 1838/12, 066 01 Humenné, SR 

Karol Kyslan, rod. Kyslan, nar. 12.9.1984 bytom Krosnianska 786/47, 040 22 Košice, SR 

Katarína Kyslanová, rod. Fogašová, nar. 26.1.1989 bytom Krosnianska 786/47, 040 22 Košice, SR 

Ján Zápotočný, rod. Zápotočný, nar.: 13.11.1976 bytom Smrčná 137, 588 01 Smrčná, ČR 

Andrea Zápotočná, rod. Kyslanová, nar.: 01.12.1989 bytom Budatínska 16, 851 06 Bratislava, SR 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená na základe kúpnej ceny, za akú obec predala pozemok v obci p. 

Humeníkovej Božene, t.j. za cenu 2,587 EUR  

 

Ulica: Hlavná. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú 

parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 
Hlasovanie  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  


