
Uznesenie č. 40 / 2015 
z 26. marca 2015 

 
Obecné zastupiteľstvo v obci Kvakovce berie na vedomie informácie od starostu obce o prebiehajúcej 
čiernej stavbe v rozpore s územným plánom obce Kvakovce na pozemku, ktorého vlastníčkou je p. Eva 
Lompartová, trvale bytom Boženy Němcovej, Vranov nad Topľou. 

Obecné zastupiteľstvo:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hlasovanie: 
Za: Švecová, Janevová, Tomko, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 


