
UZNESENIE Č. 52/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 KN-C č. 1858/1 označenej ako diel č. 1 o výmere 43 m2a diel č. 2 o výmere 2 m2, ktoré sú popisne 
a graficky definované v predbežnom Geometrickom pláne, ktorý predložil žiadateľ. 
 
 

Žiadateľovi: 

Slanina Jozef r. Slanina, nar. 29.09.1977, bytom 1. mája 1224/9, 093 01Vranov nad Topľou, SR 

 

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 žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností 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: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 53/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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. 1786/124  o výmere 125 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a parcela KN-C č. 
1786/127 o výmere 18 m2 , druh pozemku: ostatná plocha, zapísané na LV č. 451. 
 

Žiadateľovi: 

Ing. Hláč Milan r. Hláč, nar. 10.08.1958, bytom Štúrova 340/7, 094 31 Hanušovce nad Topľou, SR 

 

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 predmetných nehnuteľností svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací 

stav so stavom právnym. 

 

 

Hlasovanie  
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 54/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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. 2144/1 o výmere 175 m2, ktorá je označená ako diel č.1 a parcely KN-C č. 2144/70 
o výmere 86 m2 , ktoré sú zapísané v Geometrickom pláne č. 35344741 – 52/2019,  ktorý vypracoval dňa 
27.09.2019 Marián Velčko  a ktorý predložil žiadateľ spolu so žiadosťou. 
 
 

Žiadateľovi: 

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

 

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:  Kvetná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že ide o pozemok priamo susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý si chce 

týmto svoj pozemok rozšíriť.  

 

 

Hlasovanie  
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 55/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 reg. KN-C č. 1858/120  o výmere 134 m2,  ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely 
KN-C č. 1858/1 na základe geometrického plánu č. 68/2019, ktorý dňa 11.10.2019 vyhotovil Marián Urban. 
 

Žiadateľom: 

Gajdoš Jozef, nar. 03.09.1952 a Marta Gajdošová rod. Hermanovská, nar. 24.01.1956, obaja bytom Bystré č. 

253, 094 34 Bystré, SR 

 

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: Severná    

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že ide o pozemok priamo susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý si chce 

týmto svoj pozemok rozšíriť.  

 

Hlasovanie  
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 56/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 reg. KN-C č. 1905/A  o výmere 379 m2a novovytvorenej parcely reg. KN-C č. 1905/B  
o výmere 25 m2 ktoré vznikli odčlenením z pôvodnej parcely KN-C č. 1905/1 na základe predbežného 
geometrického plánu, ktorý dňa 12.10.2019 vyhotovil Ing. Milan Horňak. 
 

Žiadateľovi: 

Ing. Soták Mikuláš r. Soták, nar. 21.02.1954, bytom Slanská 907/15, 093 03 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: Na vyhliadke  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že ide o pozemok priamo susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý si chce 

týmto svoj pozemok rozšíriť.  

 

Hlasovanie  
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 57/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 KN-C č. 2087/69 o výmere cca. 207 m2, ktorá je označená v  grafickom náčrte, ktorý predložil  
žiadateľ spolu so žiadosťou. 
 

Žiadateľovi: 

Polák Martin r. Polák, nar. 02.09.1974, bytom Amurská 1394/5, 040 12 Košice, SR 

 

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 žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací 

stav so stavom právnym.  

 

Hlasovanie  
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 58/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 reg. KN-C č. 1960/46 o výmere 84 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely KN-
C č. 1960/1 na základe geometrického plánu č. 59/2019, ktorý dňa 20.09.2019 vyhotovil Marián Urban.   
 

Žiadateľom: 

Ing. Mgr. Jana Mýtniková MPH, bytom Tatranská č. 42, 080 01 Prešov, 

Anna Boroňová, rod. Pustayová, bytom Šmeralova č. 5, 080 01 Prešov, 

JUDr. Michal Boroň, bytom Lesnícka č. 62/a, Prešov – Solivar. 

 

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 blízkosti predmetnej nehnuteľnosti svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadatelia dlhodobo užívajú, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací 

stav so stavom právnym. 

 

Hlasovanie  
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 59/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 KN-C č. 1978/142 o výmere 33 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely KN-C 
č.1978/112 na základe geometrického plánu č. 84/2019, ktorý dňa 19.09.2019 vyhotovil Peter Petrík. 
 

Žiadateľom: 

Pavol Košuda, nar. 25.01.1957 a Viera Košudová rod. Tokárová, nar. 15.12.1957, obaja bytom Dukl. hrdinov 

1002/3, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01, SR 

 

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 blízkosti predmetnej nehnuteľnosti svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadatelia dlhodobo užívajú, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací 

stav so stavom právnym. 

 

Hlasovanie  
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 60/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 KN-C č. 1978/136 o výmere 144 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely KN-C 
č.1978/48 na základe geometrického plánu č. 36/2019, ktorý dňa 25.06.2019 vyhotovil Marián Urban. 
 

Žiadateľom: 

Jaroslav Kozák, nar. 01.06.1973, bytom Košická 30, 066 01 Humenné, SR 

Pavol Košuda, nar. 25.01.1957, bytom Dukl. hrdinov 1002/3, 093 01 Vranov nad Topľou, SR 

Ing. František Tomko, nar.03.08.1954, bytom Kvakovce 468, 094 02 Kvakovce, SR 

Jozef Baláž, nar.24.02.1955, bytom K Surdoku 21, 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: Vodárenská  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia vlastnia v blízkosti predmetnej nehnuteľnosti svoje parcely a stavby: 

rekreačné chaty. Predmetnú parcelu žiadatelia dlhodobo užívajú, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací 

stav so stavom právnym a žiadatelia získajú do podielového spoluvlastníctva prístupovú cestu k svojím 

nehnuteľnostiam.  

 
 
Hlasovanie  
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 



UZNESENIE Č. 61/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 KN-C č. 1905/210 o výmere 294 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely KN-C 
č.1905/185 na základe geometrického plánu č. 57/2019, ktorý dňa 07.09.2019 vyhotovil Marián Urban. 
 

Žiadateľovi: 

MUDr. Pavol Kožár rod. Kožár, bytom Jurkovičova 6580/14, Prešov, PSČ 080 01, SR. 

 

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: Letná  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací 

stav so stavom právnym.  

 

 

Hlasovanie  
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 62/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 KN-C č. 1858/118 o výmere 250 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely KN-C 
č.1858/1 na základe geometrického plánu č. 34331450 – 015/2019, ktorý dňa 07.08.2019 vyhotovil Ing. 
Ľubomír Perejda. 
 

Žiadateľom 

Ružena Mihoková rod. Miltáková, nar. 22.04.1945, bytom Sídl. I.  970, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01, SR, 

MUDr. Igor Mihók rod. Mihók, nar. 19.12.1964, bytom Slnečná 456/15, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01, SR, 

Ing. Marián Mihók rod. Mihók, nar. 13.09.1966, bytom Slnečná 457/17, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01, SR. 

 

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 vlastnia v blízkosti predmetnej nehnuteľnosti svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadatelia dlhodobo užívajú, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací 

stav so stavom právnym. 

 

Hlasovanie  
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 63/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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. 2016/5 o výmere 45 m2, druh pozemku: ostatná plocha , zapísaná na LV č. 451, v okrese: 
Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce. 
 
 

Žiadateľovi: 

JUDr. Ivan Mikloš, rod. Mikloš, nar. 05.05.1987, bytom Ďumbierska 6866/9 Prešov, PSČ 080 01, SR. 

 

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 žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací 

stav so stavom právnym.  

 

Hlasovanie  
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 64/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 KN-C č. 1811/95 o výmere 77 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely KN-C 
č.1811/1 na základe geometrického plánu č. 34/2019, ktorý dňa 08.07.2019 vyhotovil Marián Urban. 
 

Žiadateľovi: 

Ing. Višňovský Vladimír rod. Višňovský, nar. 14.07.1963, bytom Záhradná 784/14, Vranov nad Topľou, PSČ 093 

01, SR. 

 

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: Západná 218 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací 

stav so stavom právnym.  

 

Hlasovanie  
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 65/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 KN-C č. 2025/7 o výmere 199 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely KN-C č. 
2025/1 a novovytvorenej parcely KN-C č. 2053/186 o výmere 128 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej 
parcely KN-C č.2053/3 na základe geometrického plánu č. 33/2019, ktorý dňa 20.06.2019 vyhotovil Marián 
Urban. 
 

Žiadateľovi: 

Ing. Mihok Martin rod. Mihok, nar. 21.07.1984, bytom Vansovej 6532/10, Prešov, PSČ 080 01, SR. 

 

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 9/160 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací 

stav so stavom právnym.  

 

Hlasovanie  
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 66/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 KN-C č. 2078/33 o výmere 57 m2 ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely KN-C č. 
2078/1 a novovytvorenej parcely KN-C č. 2087/135 o výmere 71 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej 
parcely KN-C č. 2087/92 na základe geometrického plánu č. 233/2019, ktorý dňa 22.05.2019 vyhotovil Marián 
Urban. 
 

Žiadateľom: 

Vysoký Ivan rod. Vysoký nar. 10.11.1943  a Bernardína Vysoká r. Tušajová, nar. 06.12.1946, obaja bytom 1. 

mája 1229/16, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01, SR. 

 

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 987/7 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia vlastnia v blízkosti predmetnej nehnuteľnosti svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadatelia dlhodobo užívajú, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací 

stav so stavom právnym. 

 

Hlasovanie  
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 67/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 CK-N č. 1858/121 o výmere 72 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely KN-C č. 
1858/1 na základe geometrického plánu č. 77/2019, ktorý vyhotovil dňa 30.10.2019 Marián Urban 
 

Žiadateľovi: 

Vaľko Ján r. Vaľko, nar. 26.08.1974, bytom Soľ č. 384, 094 35 Soľ, SR. 

 

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: Severná 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací 

stav so stavom právnym.  

 

Hlasovanie  
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 68/2019  

z 5. novembra 2019 

 

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 CK-N č. 2171/12 o výmere 94 m2, ktorá vznikla rozdelením tejto parcely KN-C č. 2171/12 na základe 
geometrického plánu č. 282/2019, ktorý vyhotovil dňa 05.11.2019 Marián Urban 
 

Žiadateľovi: 

Ing. Peter Kovalčin, rod. Kovalčin, nar.23.06.1970, bytom Mlynárska 13, 040 01 Košice, SR. 

 

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:  Kvetná 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností 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: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 69/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 CK-N č. 1811/96 o výmere 77 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely KN-C č. 
1811/1 na základe geometrického plánu č. 45360090-104/2019, ktorý vyhotovil dňa 10.11.2019 Ing. Slavko 
Magura. 
 

Žiadateľovi: 

Hreha Stanislav rod. Hreha, nar. 25.10.1977, bytom Moravany č. 29, 072 03 Michalovce, SR. 

 

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: Suchý vrch 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací 

stav so stavom právnym.  

 

Hlasovanie  
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 70/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 CK-N č. 1960/48 o výmere 86 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely KN-C č. 
1960/1 na základe geometrického plánu č. 34896821-78/2019, ktorý vyhotovil dňa 13.11.2019 Pavol Popaďak. 
 

Žiadateľom: 

Ing.  Bendžala Ján r. Bendžala, nar. 03.05.1968 a Ing. Miroslava Bendžalová r. Gešperová, nar. 08.08.1968, 

obaja bytom Karpatská ulica 8402/9A, 010 08 Žilina, SR. 

 

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 blízkosti predmetnej nehnuteľnosti svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadatelia dlhodobo užívajú, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací 

stav so stavom právnym a žiadatelia získajú prístup k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve. 

 
 
 
Hlasovanie  
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 71/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 CK-N č. 2053/188 o výmere 223 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely KN-C 
č. 2053/3 na základe geometrického plánu č. 76/2019, ktorý vyhotovil dňa 04.11.2019 Marián Urban 
 

Žiadateľom: 

Ing. Ján Kravec, nar. 24.12.1956 a manželka Gabriela rod. Goffová nar. 07.06.1957, obaja bytom Viničná 247, 

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 ide o pozemok priamo susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý si chce 

týmto svoj pozemok rozšíriť.  

 

Hlasovanie  
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 72/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 KN-C 1960/47 o výmere 118 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely KN-C č. 
1960/1 a novovytvorenej parcely KN-C 1960/48 o výmere 177 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely 
KN-C č. 1960/1 na základe geometrického plánu č. 281/2019, ktorý vyhotovil dňa 31.10.2019 Marián Urban. 
 

Žiadateľovi: 

Ing. Tibor Mocsári, bytom Okulka X 15/12, 093 01 Vranov nad Topľou, SR. 

 

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 žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu a stavbu: 

rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací 

stav so stavom právnym.  

 

Hlasovanie  
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 73/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 KN-C č.1858/1 ako diel č.2  o výmere 41m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely 
KN-C č. 1858/1 na základe geometrického plánu č. 80/2017, ktorý vyhotovil dňa 06.09.2017 Marián Urban 
a úradne overila dňa 26.9.2017 Ing. Lenka Husivargová, číslo overenia G1 – 480/2017. 
 

Žiadateľovi: 

Mgr. Hlad Michal rod. Hlad, nar. 30.03.1984, bytom Slnečná 449/2, 093 01 Vranov nad Topľou, SR 

 

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 15/395 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností 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: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 74/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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. 1811/86  o výmere 185 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaná na LV č. 451. 
 
Žiadateľom: 

Balický Dušan r. Balický, nar. 15.09.1975 a Anna Balická r. Kopková, nar. 31.03.1975, obaja bytom  Juh 

1052/32, 093 01 Vranov nad Topľou, SR. 

 

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: Suchý vrch 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia vlastnia hneď vedľa predmetnej nehnuteľnosti svoju parcelu a stavbu: 

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

žiadatelia dlhodobo spoločne užívajú, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 

Hlasovanie  
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 76/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 KN-C č.1960/41  o výmere 90 m2 a novovytvorenej parcely KN-C č. 1960/42 o výmere 
38 m2, ktoré vznikli odčlenením z pôvodnej parcely KN-C č. 1960/1 na základe geometrického plánu č. 
142/2018, ktorý dňa 18.09.2018 vyhotovil Marián Urban. 
 

Žiadateľom: 

Ing. Fabián Pavol r. Fabián, nar. 22.03.1936 a Mária Fabiánová r. Horňáková, nar. 14.08.1940, obaja bytom 

Nemocničná 12, 066 01 Humenné, SR. 

 

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 hneď vedľa predmetnej nehnuteľnosti svoju parcelu a stavbu: 

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

žiadatelia dlhodobo spoločne užívajú, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 

Hlasovanie  
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 75/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 reg. KN-C č. 2172/19 o výmere 106m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely KN-
C č. 2172/1 na základe geometrického plánu č. 100/2019, ktorý vyhotovil dňa 26.10.2018 Ing. Marián Urban 
 

 

Žiadateľovi: 

Venceľová Mária r. Venceľová, nar. 08.09.1986, bytom Letná 1909/13, 093 02 Hencovce, SR. 

 

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 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností 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: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 77/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 reg. KN-C č. 2090/37 o výmere 501m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely KN-
C č. 2090/1 na základe geometrického plánu č. 99/2019, ktorý dňa 04.11.2019 vyhotovil Ing. Marián Urban  
  
Žiadateľovi: 

Ondovčák Ján r. Ondovčák, nar. 14.01.1966, bytom Obchodná 98/1,  094 02 Kvakovce, SR. 

 

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:  Kvakovská 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že ide o pozemok priamo susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý si chce 

týmto svoj pozemok rozšíriť.  

 

 

Hlasovanie  
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 78/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 reg. KN-C č. 1978/137 o výmere 74 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely 
KN-C č. 1978/112 na základe geometrického plánu č. 36/2019, ktorý dňa 25.06.2019 vyhotovil  Marián Urban  
 

Žiadateľovi: 

Ing. František Tomko, nar. 03.08.1955, bytom Kvakovce 468, 094 02 Kvakovce, SR. 

 

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 žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností 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: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 79/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 reg. KN-C č. 2144/74 o výmere 78 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely KN-
C č. 2144/32 a novovytvorenej parcely reg. KN-C č. 2144/73 o výmere 35 m2, ktorá vznikla odčlenením 
z pôvodnej parcely KN-C č. 2144/25 na základe geometrického plánu č. 67/2019, ktorý dňa 30.10.2019 
vyhotovil  Marián Urban  
 

Žiadateľovi: 

Juliana Chovancová, rod. Kusková, nar.03.10.1989, bytom sídl. Juh 1048/55, 093 01 Vranov nad Topľou, SR. 

 

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:  Vinárska 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností 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: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 80/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 reg. KN-C č. 1858/119 o výmere 761 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely 
KN-C č. 1858/1 ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 273/2019, ktorý dňa 31.10.2019 vyhotovil  
Marián Urban. 
 

Žiadateľovi: 

RNDr. Valéria Novikmecová, rod. Mihalkaninová, nar.27.05.1974, bytom Sadová 1071/2D, 093 03 Vranov nad 

Topľou, SR. 

 

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 žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností 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: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 81/2019 

z 5. novembra 2019 

 

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 reg. KN-C č. 2144/75 o výmere 342 m2, ktorá vznikla odčlenením od parciel KN-C č. 
2144/25 a KN-C č. 2144/32 ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 66/2019, ktorý dňa 11.10.2019 
vyhotovil  Marián Urban. A zámenu parcely 2200/4 o výmere 29 m2, ktorá vznikla odčlenením z parcely KN-C 
č.2200 v prospech obce Kvakovce. 
 

Žiadateľovi: 

Mgr. Helena Tecáková, rod. Olearníková, nar.29.03.1960, bytom sídl. Juh 1057/11, 093 01 Vranov nad Topľou, 

SR. 

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:  Vinárska 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností 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: Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol schválený.  


