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UZNESENIE Č. 428/2018 

z 22. októbra 2018 

 

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: 

časti nehnuteľnosti parc. KN-C č. 2053/3 predbežne označenej zelenou farbou o výmere 138m2, zakreslenej 

v Grafickom náčrte ktorý predložila žiadateľka, parcela je zakreslená bezprostredne pri pozemku žiadateľky KN-

C č. 2070/1. 

 

žiadateľke: 

Ing. Andrea Slaninková rod. Marciniková, nar.: 17.06.1965, bytom Marka Čulena 4756/30, 080 01 Prešov. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 8,96 

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

 

Ulica:  Pod lesom 1001/22B. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľka vlastní priamovedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: rekreačnú 

chatu zapísané na LV č. 391, pričom predmetný pozemok bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo 

vlastníctve žiadateľky. Predmetnú parcelu žiadateľka dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý 

užívací stav so stavom právnym. 

 

Hlasovanie 
ZA: Švecová, Arendáš, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
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UZNESENIE Č. 429/2018 

z 22. októbra 2018 

 

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: 

časti nehnuteľnosti parc. KN-C č. 2144/1 označenej ako diel č. 1 o výmere 180 m2 popisne a graficky definovaný 

v Geometrickom pláne č. 95/2018, ktorý vyhotovil Ing. Marián Urban a autorizačne overil Ing. Marián Urban.  

 

žiadateľovi: 

Ing. Dominik Mižov rod. Mižov, nar.: .07.03.1992, bytom Zámutov, č. 267, 094 15. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 8,96 

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

 

Ulica: Májová 5/950. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní priamovo vnútri predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: rekreačnú 

chatu zapísané na LV č. 601, pričom predmetný pozemok sa nachádza okolo celejjeho nehnuteľnosti. 

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

právnym. 

 

 

Hlasovanie 
ZA: Švecová, Arendáš, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
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UZNESENIE Č. 430/2018 

z 22. októbra 2018 

 

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: 

Časti Parcely KN-C č. 1786/1 o výmere 49 m2,ktorá je označená ako diel č. 1 v Geometrickom pláne č. 119/2018, 
ktorý vypracoval dňa 29.08.2018 Marián Urban  a ktorý predložil žiadateľ spolu so žiadosťou. 
 

žiadateľovi: 

Róbert Vrábel rod. Vrábel, nar.: 14.03.1974,bytom Sídlisko I 997/6, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 8,96 

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

 

Ulica: Detrická 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastníneďaleko predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: rekreačnú chatu 

zapísané na LV č. 568, pričom predmetný pozemok sa nachádza oproti jeho nehnuteľnosti. Predmetnú parcelu 

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

 

Hlasovanie 
ZA: Švecová, Arendáš, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
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UZNESENIE Č. 431/2018 

z 22. októbra 2018 

 

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: 

Časti Parcely KN-C č. 1858/1 o výmere 236 m2, ktorá je označená ako novovytvorená parcela č. 1858/115  
v Geometrickom pláne č. 145/2018, ktorý dňa 01.10.2018 vyhotovil Marián Urban a ktorý predložili žiadatelia 
spolu so žiadosťou. 
 

žiadateľom: 

Mgr. Bodor Peter r. Bodor,nar.: 29.06.1968, bytom Okulka 8/3, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01 a Ivana 

Bodorová r. Krúdyová,nar.: 20.05.1976, bytom Okulka 8/3, Okulka 8/3, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 8,96 

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

 

Ulica:Pod Krížom 372 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia vlastniavo vnútri novovytvorenej parcely svoju parcelu a stavbu: rekreačnú 

chatu zapísané na LV č.  347, pričom novovytvorená parcela sa nachádza hneď vedľa nehnuteľností žiadateľov. 

Predmetnú parcelu žiadatelia dlhodobo užívajú, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym a žiadateľom bude umožnené vykonať zmeny za účelom zabezpečenia svahu proti zosuvu. 

 

Hlasovanie 
ZA: Švecová, Arendáš, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
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UZNESENIE Č. 432/2018 

z 22. októbra 2018 

 

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: 

Časti Parcely KN-C č. 1905/185 o výmere 301 m2, ktorá je označená ako novovytvorená parcela č. 1905/204  
v Geometrickom pláne č. 129/2018, ktorý dňa 15.09.2018 vyhotovil Marián Urban a ktorý predložili žiadatelia 
spolu so žiadosťou. 
 

žiadateľom: 

MUDr. Beňa Juraj r. Beňa.,nar.27.07.1981, bytom Hlavná 2902/63, Prešov, PSČ 080 01 a RNDr. Tamara Egan 

Beňová PhD., r. Beňová, nar. 06.08.1985,bytom Hlavná 2902/63, Prešov, PSČ 080 01. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 8,96 

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

 

Ulica: Nábrežná 1025/21 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia vlastniahneď vedľa novovytvorenej parcely svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu zapísané na LV č.  353, pričom novovytvorená parcela sa nachádza hneď vedľa nehnuteľností 

žiadateľov. Predmetnú parcelu žiadatelia dlhodobo užívajú, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav 

so stavom právnym. 

 

Hlasovanie 
ZA: Švecová, Arendáš, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
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UZNESENIE Č. 433/2018 

z 22. októbra 2018 

 

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: 

Časti Parcely KN-C č. 1851/1 a  KN-C č. 1858/17 o výmere 39 m2, ktorésú označené ako novovytvorená parcela 
č. 1858/113  v Geometrickom pláne č. 124/2018, ktorý dňa 05.09.2018 vyhotovil Marián Urban a ktorý 
predložili žiadatelia spolu so žiadosťou. 
 

žiadateľom: 

Ing. Viliam Morosko,nar.24.11.1945,bytom Sídlisko II. 1219, VRANOV NAD TOPĽOU, PSČ 093 01 a Klára 

Morosková r. Špirková, nar. 28.09.1940, bytom Sídlisko II. 1219, VRANOV NAD TOPĽOU, PSČ 093 01,  

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 8,96 

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

 

Ulica: Rybárska. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia vlastnianeďaleko predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: rekreačnú 

chatu zapísané na LV č. 2491, pričom predmetný pozemok dlhodobo slúži žiadateľom ako parkovacie miesto. 

Predmetnú parcelu žiadatelia dlhodobo užívajú, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom 

právnym. 

 

Hlasovanie 
ZA: Švecová, Arendáš, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
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UZNESENIE Č. 434/2018 

z 22. októbra 2018 

 

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: 

Časti Parcely KN-C č. 1905/196 a to diel č. 2 o výmere 22 m2 a časti parcely č. 1908 a to diel č. 3 o výmere 21 
m2, ktoré sú vyznačené v Geometrickom pláne č. 96/2018 ktorý vyhotovil Ing. Marián Urban a autorizačne 
overil Ing. Marián Urban.  
 
žiadateľovi: 

Ing. Kamil Šindlery, rod. Šindlery, nar.: 30.06.1981, bytom Jarná 701/11, 082 52 Dulová Ves -Vlčie doly. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 8,96 

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

 

Ulica: Námornícka. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastníhneď nad predmetnou parcelou svoju parcelu a neďaleko vlastní 

stavbu: rekreačnú chatu zapísané na LV č. 2515, pričom predmetný pozemok sa nachádza v bezprostrednej 

blízkosti dotknutého pozemku. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí 

dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 

Hlasovanie 
ZA: Švecová, Arendáš, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
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UZNESENIE Č. 435/2018 

z 22. októbra 2018 

 

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: 

Časti Parcely KN-C č. 2053/3 o výmere 146 m2, ktorá je označená ako novovytvorená parcela č. 2053/181  
v Geometrickom pláne č. 34331450 – 023/2018, ktorý dňa 12.09.2018 vyhotovil Ing. Ľubomír Perejda a ktorý 
predložil žiadateľ spolu so žiadosťou. 
 

žiadateľovi: 

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

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 8,96 

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

 

Ulica:Ku vleku 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastnív tesnej blízkosti s predmetnou parcelou svoju parcelu astavbu: 

rekreačnú chatu zapísané na LV č. 218, pričom predmetný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti 

dotknutého pozemku. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý 

užívací stav so stavom právnym. 

 

Hlasovanie 
ZA: Švecová, Arendáš, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
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UZNESENIE Č. 436/2018 

z 22. októbra 2018 

 

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: 

Časti Parcely KN-C č. 1960/1 o výmere 21 m2, ktorá je označená ako novovytvorená parcela č. 1960/36  
v Geometrickom pláne č. 131/2018, ktorý dňa 31.08.2018 vyhotovil Marián Urban a ktorý predložil žiadateľ 
spolu so žiadosťou. 
 

žiadateľom: 

Milan Andrejco, rod. Andrejco, nar.: 28.01.1956,bytom Osloboditeľov 627, Strážske, PSČ 072 22 a Jana 

Andrejcová r. Prokopová,nar. 11.04.1955, bytomOsloboditeľov 627, Strážske, PSČ 072 22. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 8,96 

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

 

Ulica:Nábrežná 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia vlastniav tesnej blízkosti s predmetnou parcelou svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu zapísané na LV č. 463, pričom predmetný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti 

dotknutého pozemku. Predmetnú parcelu žiadatelia dlhodobo užívajú, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý 

užívací stav so stavom právnym. 

 

Hlasovanie 
ZA: Švecová, Arendáš, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
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UZNESENIE Č. 437/2018 

z 22. októbra 2018 

 

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: 

časti nehnuteľnosti parc. KN-C č. 1960/1 o výmere 33 m2, ktorá je označená ako novovytvorená parcela č. 

1960/37 v Geometrickom pláne č. 130/2018, ktorý dňa 31.08.2018 vyhotovil Marián Urban a ktorý predložila 

žiadateľka spolu so žiadosťou. 

 

žiadateľke: 

Iveta Haššová rod. Rusnáková, nar.: 30.09.1970, bytom Nižný Hrabovec 406, Nižný Hrabovec, PSČ 094 21. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 8,96 

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

 

Ulica: Nábrežná 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľka vlastní priamovedľa predmetnej parcely svoju parcelu a stavbu: rekreačnú 

chatu zapísané na LV č. 382, pričom predmetný pozemok bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo 

vlastníctve žiadateľky. Predmetnú parcelu žiadateľka dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý 

užívací stav so stavom právnym. 

 

 

Hlasovanie 
ZA: Švecová, Arendáš, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
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UZNESENIE Č. 438/2018 

z 22. októbra 2018 

 

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: 

Časti Parcely KN-C č. 1990/1 a to novovytvorená parcela KN-C č. 1990/5 o výmere 92 m2, novovytvorená 
parcela KN-C č. 1990/6 o výmere 60 m2a novovytvorená parcela KN-C č. 1990/7 o výmere 94 m2tak, ako sú 
popísané v Geometrickom pláne č. 51/2018, ktorý dňa 16.03.2018 vyhotovil Marián Urban a ktorý predložili 
žiadatelia spolu so žiadosťou. 
 

žiadateľom: 

Igor Varga rod. Varga, nar.: 15.12.1960,bytom Mukačevská 4808/47, Prešov, PSČ 080 01a PhDr. Ing. Danka 

Vargová r. Hladová, nar.: 02.04.1965, bytom Mukačevská 4808/47, Prešov, PSČ 080 01. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 8,96 

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

 

Ulica:Vodárenská 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia vlastnia v tesnej blízkosti s predmetnou parcelou svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu zapísané na LV č. 415, pričom predmetný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti 

dotknutého pozemku. Predmetnú parcelu žiadatelia dlhodobo užívajú a majú záujem tam umiestniť studňu 

a technológie na úpravu a čerpanie vody zo studne, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so 

stavom právnym. 

 

Hlasovanie 
ZA: Švecová, Arendáš, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
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UZNESENIE Č. 439/2018 

z 22. októbra 2018 

 

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: 

Časti Parcely KN-C č. 1905/168 a to novovytvorená parcela KN-C č. 1905/206 o výmere 32 m2,  novovytvorená 
parcela KN-C č. 1905/200 o výmer 38 m2a novovytvorená parcela KN-C č. 1990/7 o výmere 94 m2tak, ako sú 
popísané v Geometrickom pláne č. 51/2018, ktorý dňa 16.03.2018 vyhotovil Marián Urban a ktorý predložili 
žiadatelia spolu so žiadosťou. 
 

žiadateľom: 

Andrea Maďarová rod. Illešová,nar.: 22.10.1969, bytom  Lúčna 828/28, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01 a 

Dagmar Vrábelová r. Illešová,nar.: 10.02.1974, bytom  Sídlisko I 997/6, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 8,96 

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

 

Ulica:Športová 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia vlastnia v tesnej blízkosti s predmetnou parcelou svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu zapísané na LV č. 415, pričom predmetný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti 

dotknutého pozemku. Predmetnú parcelu žiadatelia dlhodobo užívajú a majú záujem tam umiestniť studňu 

a technológie na úpravu a čerpanie vody zo studne, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so 

stavom právnym. 

 

Hlasovanie 
ZA: Švecová, Arendáš, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
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UZNESENIE Č. 440/2018 

z 22. októbra 2018 

 

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: 

časti nehnuteľnosti parc. KN-C č. 2053/3 a to novovytvorená parcela č. 2053/179 o výmere 398 m2 

a novovytvorená parcela č. 2053/180 o výmere 230 m2, tak ako sú popísané v Geometrickom pláne č. 

133/2018, ktorý dňa 11.09.2018 vyhotovil Marián Urban a ktorý predložila žiadateľka spolu so žiadosťou. 

 

žiadateľke: 

JUDr. Danka Farkašová rod. Vaľková, nar.: 09.01.197, bytom Hviezdoslavova 6453/4, Prešov, PSČ 080 01. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 8,96 

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

 

Ulica: Pod Lesom 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľka vlastní priamovedľa predmetných parciel svoju parcelu a stavbu: rekreačnú 

chatu zapísané na LV č. 724, pričom predmetné pozemkybezprostredne susedia s nehnuteľnosťami vo 

vlastníctve žiadateľky. Predmetnú parcelu žiadateľka dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý 

užívací stav so stavom právnym. 

 

 

Hlasovanie 
ZA: Švecová, Arendáš, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
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UZNESENIE Č. 441/2018 

z 22. októbra 2018 

 

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: 

Časti Parcely KN-C č. 1905/167 o výmere 63 m2, ktorá je označená ako novovytvorená parcela č. 1905/205  
v Geometrickom pláne č. 136/2018, ktorý dňa 15.09.2018 vyhotovil Marián Urban a ktorý predložil žiadateľ 
spolu so žiadosťou. 
 

žiadateľovi: 

Miroslav Bosák rod. Bosák,nar.: 03.03.1970, bytom Športová 11/460, Kvakovce 09402, Slovenská Kajňa. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 8,96 

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

 

Ulica:Športová 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní v tesnej blízkosti s predmetnou parcelou svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu zapísané na LV č. 519, pričom predmetný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti 

dotknutého pozemku. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý 

užívací stav so stavom právnym. 

 

Hlasovanie 
ZA: Švecová, Arendáš, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
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UZNESENIE Č. 442/2018 

z 22. októbra 2018 

 

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: 

Časti Parcely KN-C č. 1905/1 a to novovytvorená parcela KN-C č. 1905/202 o výmere 209 m2tak, ako je 
popísaná v Geometrickom pláne č. 117/2018, ktorý dňa 11.09.2018 vyhotovil Marián Urban a ktorý predložili 
žiadatelia spolu so žiadosťou. 
 

žiadateľom: 

MUDr. Michal Horánsky r. Horánsky,nar.: 11.01.1967, bytom Laborecká 1373/30, Žilina - Trnové, PSČ 010 01 

a MUDr. Adriana Horánská rod. Mendrejová,nar.:14.03.1966, bytom Laborecká 1373/30, Žilina - Trnové, PSČ 

010 01. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 8,96 

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

 

Ulica: Športová 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia vlastnia v tesnej blízkosti s predmetnou parcelou svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu zapísané na LV č. 2769, pričom predmetný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti 

dotknutého pozemku. Predmetnú parcelu žiadatelia dlhodobo užívajú, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý 

užívací stav so stavom právnym. 

 

Hlasovanie 
ZA: Švecová, Arendáš, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
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UZNESENIE Č. 443/2018 

z 22. októbra 2018 

 

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: 

časti nehnuteľnosti parc. KN-C č. 2053/3 a to novovytvorenej parcely KN-č. 2050/178 o výmere 572 m2, tak ako 

je popísanáv Geometrickom pláne č. 128/2018, ktorý dňa 14.09.2018 vyhotovil Marián Urban a ktorý predložila 

žiadateľka spolu so žiadosťou. 

 

žiadateľke: 

Etela Džurdženíková rod. Liptáková,nar.: 26.02.1945, bytom  Mlynská 1489/109, Vranov nad Topľou, PSČ 093 

01. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 8,96 

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

 

Ulica: Ku vleku 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľka vlastní priamovedľa predmetných parciel svoju parcelu a stavbu: rekreačnú 

chatu zapísané na LV č. 727, pričom predmetný pozemokbezprostredne suseddí s nehnuteľnosťami vo 

vlastníctve žiadateľky. Predmetnú parcelu žiadateľka dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý 

užívací stav so stavom právnym. 

 

 

Hlasovanie 
ZA: Švecová, Arendáš, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
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UZNESENIE Č. 444/2018 

z 22. októbra 2018 

 

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: 

Časti Parcely KN-C č. 1960/1  a to novovytvorená parcela KN-C č. 1960/40 o výmere 521 m2tak, ako sú popísané 
v Geometrickom pláne č. 134/2018, ktorý dňa 14.09.2018 vyhotovil Marián Urban a ktorý predložili žiadatelia 
spolu so žiadosťou. 
 

žiadateľom: 

Ing. Ján Kmeč rod. Kmeč,nar.: 09.10.1974, bytomBohúňova 1278/3, Prešov, PSČ 080 05 a Slávka Kmečová rod. 

Palušná, nar.: 15.03.1977, bytom Bohúňova 1278/3, Prešov, PSČ 080 05. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 8,96 

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

 

Ulica:Nábrežná 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia vlastnia v tesnej blízkosti s predmetnou parcelou svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu zapísané na LV č. 2521, pričom predmetné pozemky sa nachádzajúv bezprostrednej blízkosti 

dotknutého pozemku. Predmetné parcely žiadatelia dlhodobo užívajú, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý 

užívací stav so stavom právnym. 

 

Hlasovanie 
ZA: Švecová, Arendáš, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
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UZNESENIE Č. 445/2018 

z 22. októbra 2018 

 

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: 

Časti Parcely KN-C č. 1905/179, konkrétne diel č. 2 o výmere 125m2a dielu č. 3 o výmere 18 m2, podľa 
 Geometrického plánu č. 34896821 – 37/17 ktorý dňa 16.05.2018 vyhotovil Pavol Popoďáka ktorý predložil 
žiadateľ spolu so žiadosťou 
 

žiadateľovi: 

FrederikKóczi r. Kóczi,nar.: 06.04.1977, bytom Prostějovská 4837/8, Prešov 080 01. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 8,96 

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

 

Ulica:Športová 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní v tesnej blízkosti s predmetnými parcelami svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu zapísané na LV č. 1194, pričom predmetné pozemky sa nachádzajúv bezprostrednej blízkosti 

dotknutého pozemku. Predmetné parcely žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý 

užívací stav so stavom právnym. 

 

Hlasovanie 
ZA: Švecová, Arendáš, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
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UZNESENIE Č. 446/2018 

z 22.októbra 2018 

 

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 KN-C č. 1786/22 o výmere 229 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaná na LV č. 451, ktorá je 
vyznačená v katastrálnej mape.  
 

žiadateľovi: 

Jaroslav Hláč rod. Hláč, nar.: 12.08.1959, bytom Okulka 19/46, Vranov nad Topľou, 093 01. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 8,96 

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

 

Ulica:  Prešovská cesta. 

 

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: Švecová, Arendáš, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
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UZNESENIE Č. 447/2018 

z 22. októbra 2018 

 

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: 

časti nehnuteľnosti parc. KN-C č. 2053/137predbežne označenej zelenou farbou o výmere 40 m2, zakreslenej 

v Grafickom náčrte ktorý predložili žiadatelia, parcela je zakreslená bezprostredne pri pozemku žiadateľov KN-C 

č. 2053/92. 

 

žiadateľom: 

Janev Janko r. Janev, nar.: 07.06.1962, bytom Kvakovce 421, Slovenská Kajňa, 094 02 a Anna Janevová rod. 

Ocilková, nar.: 01.01.1965, bytom Kvakovce 421, Slovenská Kajňa, 094 02. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 8,96 

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

 

Ulica: Ku vleku. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia vlastnia priamo vedľa predmetnej parcely svoju parcelu zapísanú na LV č. 

2507, pričom predmetný pozemok bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. 

Predmetnú parcelu žiadatelia spoločne dlhodobo užívajú, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so 

stavom právnym. 

 

Hlasovanie 
ZA: Švecová, Arendáš, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: Janevová 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený. 


