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ZÁPISNICA 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce,  

ktoré sa konalo dňa 22.11.2022 o 08:30 hod.  
v zasadačke obecného úradu na Domašskej ulici č. 97/1 v Kvakovciach .   

Predsedajúci:  
Mgr. Radovan KAPRAĽ 
 
Prítomní novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:  
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ 
Bc. Andrea TUTKOVÁ  
Ing. René PAVLÍK  
Rastislav KOŠALKO  
Jana URBANČOKOVÁ  
 
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:  
Mgr. Martina PERHÁČOVÁ – predsedníčka miestnej volebnej komisie 
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór obce z dôvodu účasti na školení  
 
Ospravedlnený:  
nikto 
 
Hostia:  
Jozef BAK 
Pavol URBANČOK  
Marek FOĽTAN  
 
R O K O V A N I E 
 
1. Otvorenie 
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Radovan KAPRAĽ.  
 
Za zapisovateľa bola starostom určená:  
Mgr. Martina PERHÁČOVÁ – pracovníčka OcÚ 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení títo poslanci:  
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ a Bc. Andrea TUTKOVÁ   
 
Predsedajúci uviedol, že návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený v pozvánke.  
 
Program:  
3. Schválenie zámerov na odpredaj pozemkov ako prípady hodné osobitného zreteľa  

4. Aktualizácia komisií  

5. Rôzne 

6. Diskusia  

7. Záver 
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Hlasovanie č. 1:  

ZA: Karpjaková, Urbančoková, Tutková, Košalko, Pavlík   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Program bol schválený.  

 

Bod č. 3: Schválenie zámerov na odpredaj pozemkov ako prípady hodné osobitného zreteľa  

Starosta obce informoval, že tak ako každý rok, tak aj tento rok bolo doručených pomerne veľa žiadostí na 

dokúpenie pozemkov. Žiadosti boli prerokovávané na Komisii majetkovej, jej zasadnutie bolo verejné. Najprv 

sa schvaľuje zámer na odpredaj, potom sa zverejní na úradnej tabuli. Následne sa bude o tom opätovne 

rokovať a budú sa schvaľovať jednotlivé odpredaje. Poslanci súhlasili s tým, aby starosta obce postupne čítal 

jednotlivé zámery na odpredaj, a preto prečítal Návrhy na uznesenie v tomto znení:  

 

Návrh na uznesenie:  

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer zámeny a predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer zámeny a predaja: 

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

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

 

Predajná cena:  

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

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

10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  
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Ulica:  Agátová. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Dôvodom zámeny je tá skutočnosť, že Mgr. Servátková  vlastní parcelu cez ktorú vedie prístupová  cesta 
k ďalším rekreačným chatám, preto je vhodné a výhodné tieto pozemky zameniť.  
 
Hlasovanie č. 2  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

žiadateľovi: 

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

29.1.1975 obaja bytom Šarišská 50, 082 21 Veľký Šariš- Kanaš, SR 

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Agátová. 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto 

prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 

Hlasovanie č. 3 
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

žiadateľovi: 

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Agátová. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 
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Hlasovanie č. 4  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

žiadateľovi: 

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Agátová. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 

Hlasovanie č. 5 
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

žiadateľovi: 

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Čerešňová. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto 

prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 
Hlasovanie č. 6  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
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Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

žiadateľovi: 

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Čerešňová. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 7  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
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Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

žiadateľovi: 

Fiedor Marcel, Ing., rod. Fiedor, nar. 30.12.1975 a Fiedor Dagmar, MUDr., rod. Mariničová nar. 11.12.1975, 

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Jelšová . 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 8  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
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Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

žiadateľovi: 

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Ku vleku. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 9  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 
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schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Kvetná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 10  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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 
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zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

Petra Kundrátová Popadičová , rod. Popadičová,  nar.: 08.03.1986  bytom Námestie L. Novomeského 1224/1, 

040 01 Košice- Staré Mesto, SR, 

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Kvetná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 11  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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 
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zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

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

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Kvetná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 12 
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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 
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zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Kvetná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 13  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Kvetná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 14  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

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

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Kvetná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 15  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

žiadateľovi: 

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Kvetná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto 

prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 
Hlasovanie č. 16  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Kvetná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto 

prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 
Hlasovanie č. 17  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

žiadateľovi: 

Ing. Branislav Feriančik, rod.Feriančik,  nar.: 11.10.1988  bytom Hviezdna 6, 080 01 Prešov, SR 
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Ing. Rastislav Feriančik, rod.Feriančik,  nar.: 27.6.1987  bytom Lomnická 26, 080 01 Prešov, SR 

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Letná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 18  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

 parcely C-KN č. 2144/1, druh pozemku: ostatná plocha a pričlenením sa k  parcele C-KN č. 2399 , druh 

pozemku: zastávaná plocha, na základe geometrického plánu č. 112/2022, ktorý vyhotovil Ing. Marián Urban 

 

žiadateľovi: 

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

Krátka 1068/3, 058 01 Poprad, SR  
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Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Májová. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 19  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

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

166/2022, ktorý vyhotovil Ing. Marián Urban 

 

žiadateľovi: 

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

 

Predajná cena:  

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

10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  
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Ulica: Májová. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 20  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

žiadateľovi: 

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Májová. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
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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 č. 21  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

žiadateľovi: 

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Májová. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 22  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
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Proti: 0 
Zdržal sa:0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

žiadateľovi: 

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Námornícka. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 23  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
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Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

žiadateľovi: 

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Okružná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 24  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 
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schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

žiadateľovi: 

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

nad Topľou, SR. 

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Pod lesom. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 25  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 
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schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

žiadateľovi: 

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Pod lesom. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 26  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

žiadateľovi: 

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Pod lesom. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č.  27  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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 
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zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Rybárska. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 28  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

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

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Rybárska. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 29  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

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

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Rybárska. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 30  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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.  
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Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

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

Mukačevská 25, 080 01 Prešov, SR. 

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Rybárska. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 31  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie  

 

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.  
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Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Rybárska. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 32  
Za: Karpjáková, Pavlík, Košalko, Urbančoková, 
Proti: 0 
Zdržal sa: Tutková, 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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.  
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Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Rybárska. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 33  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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.  
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Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Slnečná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 34  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

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

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Slnečná 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 35  
Za:  Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Severná 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 36  
Za:  Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

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

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

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

 

Ulica: Suchý jarok. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 37  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti:0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

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

 

Predajná cena:  

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

10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  
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Ulica: Suchý jarok. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto 

prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 
Hlasovanie č. 38  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

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

Topľou, SR. 

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Suchý vrch. 
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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 č. 39  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa:0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

žiadateľovi: 

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica:  Šikmá. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 
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Hlasovanie č. 40  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

žiadateľovi: 

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Šikmá. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 41  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  
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Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Športová. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 42  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa:0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 
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schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

 
žiadateľovi: 

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Športová. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto 

prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 
Hlasovanie č. 43  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

  

Návrh na uznesenie:  

 

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 
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dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

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

Brežany 86, 082 41 Bajerov, SR. 

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Vodárenská. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 44  
Za:  Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Vodárenská. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 45  
Za:  Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa:0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.   

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

žiadateľovi: 

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

1568,  093 01 Vranov nad Topľou, SR,  

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Vodárenská. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto 

prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 
Hlasovanie č. 46  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

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

žiadateľovi: 

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

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Vodárenská. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto 

prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 
Hlasovanie č. 47  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 2053/236 o výmere 285 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá vznikla 
odčlenením parcely C-KN č. 2053/2,  druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického plánu č. 
118/2022, ktorý vyhotovil Marián Urban.  



Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach 

22. novembra 2022 

 

Strana 46 z 53 
 

žiadateľovi: 

Mgr. Milena Trybulová, rod. Goriľová, nar.: 18.02.1969, bytom Nerudova 1760/1, 093 03 Vranov nad Topľou, 

SR, 

 

Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Vodárenská. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto 

prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 
Hlasovanie č. 48  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 2053/237 o výmere 321 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá vznikla 
odčlenením parcely C-KN č. 2053/2,  druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického plánu č. 
139/2022, ktorý vyhotovil Marián Urban.  
 

žiadateľovi: 

Vincent Fuňák,  rod. Fuňák, nar.: 05.04.1956, bytom Sedliská 284,  094 09 Sedliská, SR 
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Predajná cena:  

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

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

 

Ulica: Vodárenská. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 49  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely C-KN č. 1811/104 o výmere 79 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá vznikla 
odčlenením parcely C-KN č. 1811/1, druh pozemku: ostatná plocha na základe geometrického plánu č. 
36210579-3/2022, ktorý vyhotovil Ing. Peter Kmec . 
 
žiadateľovi: 

Mgr. Danka Vallová., rod. Tkáčová,  nar.: 10.02.1972  bytom Sídli. I. 993/28, 093 01 Vranov nad Topľou, SR. 

 

Predajná cena:  

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

10,00 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  
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Ulica: Západná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 50  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

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

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 

 

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

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

zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre posúdenie 

dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na ktorý sa vzťahuje tento osobitný 

zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť 

jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Časť E-KN č. 1223/101 označenej ako diel č. 1 o výmere 17 m2, druh pozemku: vodná plocha, ktorá sa pričlení 
k novovytvorenej parcele C-KN č. 1227/18, druh pozemku: zastávaná plocha,  
Časť E-KN č. 1225 označenej ako diel č. 2 o výmere 75 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá sa pričlení 
k novovytvorenej parcele C-KN č. 1227/18, druh pozemku: zastávaná plocha na základe geometrického plánu č. 
117/2022, ktorý vyhotovil  Peter Petrík . 
 
žiadateľovi: 

Ján Kyslan, rod. Kyslan,  nar.: 8.4.1957  bytom Vihorlatská 1414/2, 069 01 Snina, SR, 

Terézia Kyslanová, rod. Dirbáková, nar.: 8.1.1958 bytom Třebíčská 1838/12, 066 01 Humenné, SR 

Karol Kyslan, rod. Kyslan, nar. 12.9.1984 bytom Krosnianska 786/47, 040 22 Košice, SR 

Katarína Kyslanová, rod. Fogašová, nar. 26.1.1989 bytom Krosnianska 786/47, 040 22 Košice, SR 

Ján Zápotočný, rod. Zápotočný, nar.: 13.11.1976 bytom Smrčná 137, 588 01 Smrčná, ČR 

Andrea Zápotočná, rod. Kyslanová, nar.: 01.12.1989 bytom Budatínska 16, 851 06 Bratislava, SR 

Predajná cena:  
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Cena za 1 m2 pozemku bola určená na základe kúpnej ceny, za akú obec predala pozemok v obci p. 

Humeníkovej Božene, t.j. za cenu 2,587 EUR  

 

Ulica: Hlavná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

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

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

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

 
Hlasovanie č. 51  
Za: Karpjáková, Pavlík, Tutková, Košalko, Urbančoková 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené. Zámer na odpredaj bol odsúhlasený.  

  

Jana URBANČOKOVÁ – pýtala sa, ako to je, ak sa predávajú jednotlivé pozemky a je tam väčšia výmera, lebo 

niektoré sú dosť veľké. Ľudia už majú hotové geometrické plány pri žiadosti.  

 

Ing. Ján TIRPÁK – nad tým sa treba zamyslieť, aké veľké pozemky odpredávať.  

 

Bc. Andrea TUTKOVÁ – uviedla, že kedysi sa chodilo aj do terénu.  

 

Mgr. Radovan KAPRAĽ – vysvetlil, že z pohľadu odpredajov je v zásade jedno, koľko si ľudia dokúpia pozemku 

k chate, alebo k pozemku, lebo v zmluve je klauzula, že obec má predkupné právo. Je to preto, aby sa 

zamedzilo špekuláciám, že niekto kúpi pozemok a následne ho odpredá za väčšiu cenu na výstavbu chaty. 

Výhodou je, že ak ľudia odkúpia pozemky, obec má z nich daň. Ak by sme limitovali výmeru odpredajov, potom 

by ľudia špekulovali ako v minulosti a to tak, že by kupovali pozemky na viac krát, čo nedáva zmysel, alebo by 

kúpili len nevyhnutnú časť a zvyšok by ostal obecný. Pozemok by užívali tak či tak a obec by z toho nič nemala. 

Čo sa týka ceny, je stanovená presne, lebo potom by sa ľudia podozrievali, ten mal takú cenu, iný zase takú 

a vznikali by konflikty. Čo znalec, to iná cena pozemku. Neexistuje prípad, aby obec za posledných 8 rokov 

odpredala pozemok, kde sa dá stavať chata bez transparentnej verejnej obchodnej súťaže. Ak niekto dá 

najväčšiu ponuku v súťaži, potom nech si predá pozemok alebo s ním robí, čo chce. Ak niekto chce ísť pozrieť 

na pozemok, komisia môže pokojne ísť do terénu. Práve preto sa to robí tak, že najprv sa prijmú žiadosti, 

potom sa zvolá komisia, potom sa všetko zverejňuje. Ľudia kde to majú hľadať a komu sa nepáči, môže zámer 

pripomienkovať. To, že žiadatelia majú hotové geometrické plány, tak je to podľa návodu, ktorý má obec 

zverejnený na internete.  

 

 

Bod č. 4.: Aktualizácia komisií  

Starosta obce informoval, že pri obecnom zastupiteľstve boli zriadené viaceré komisie. Navrhuje vznik Komisie 

verejného poriadku a zelene. Vznikajú spory medzi ľuďmi a je potrebné ich riešiť. Ostatné komisie je potrebné  

aktualizovať. Poslancom predložil návrh na obsadenie do týchto jednotlivých komisií.  
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Jozef BAK – uviedol, že nemá záujem byť členom žiadnej komisie.  

 

Bc. Andrea TUTKOVÁ – navrhla doplniť do Komisie pre hospodárenie v obecnom lese Ing. Mateja  Foľtana.  

 

Marek FOĽTAN – uviedol, že je potrebné, aby sa určili pravidlá, za akých podmienok budú ľudia v komisii lebo 

treba chodiť aj do lesa a ľudia zdarma chodiť nebudú. Tiež je potrebné robiť práce v lese.  

 

Jana URBANČOKOVÁ – uviedla, že je potrebné sa ešte opýtať ľudí, kto by chcel byť v komisii. Uviedla, že je 

potrebné zvážiť, či by sa nemohlo predávať napríklad drevo z lesa aj na priamo.  

 

Mgr. Radovan KAPRAĽ – uviedol, že je potrebné, aby bol vo veciach poriadok. Nebráni sa tomu, aby sa 

objednávali práce v lese, ale musí to mať hlavu aj pätu. V minulosti bol problém s odborným lesným 

hospodárom, ktorý nechcel prácu už vykonávať, momentálne sme našli nového lesného hospodára p. Bodora. 

Komisia má odmenu za zasadnutie, treba sa stretávať, robiť zápisy, ktoré budú výstupom pre obecný úrad čo je 

potrebné urobiť. Čo sa týka odpredaja dreva, obec musí postupovať podľa zákona, čiže urobiť transparentnú 

verejnú súťaž na predaj drevnej hmoty a tak to urobila už 2 x. Nikde nie je napísané, že do súťaže sa nemôžu 

prihlásiť aj miestni živnostníci, alebo urbariáty, ale to musí byť na základe súťaže a potom nech si predávajú 

drevo.  

 

Navrhol, aby sa obsadenie dvoch komisií, tj. Komisie pre hospodárenie v obecnom lese a Komisie verejného 

poriadku presunulo na ďalšie zasadnutie zastupiteľstva, s čím poslanci súhlasili.  

 

Starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

A) Komisia cestovného ruchu v nasledovnom zložení:  
- Ing. Martina TIMKOVÁ – predsedníčka 
- Rastislav KOŠALKO – podpredseda 
- Ing. Katarína KARPJAKOVÁ  
- Ing. René PAVLÍK  
- Bc. Andrea TUTKOVÁ  
- PhDr. Silvia MANDUĽÁKOVÁ  
- Mgr. Milena TRYBULOVÁ 

 

B) Komisia majetková v nasledovnom zložení:  
- Mgr. Martina PERHÁČOVÁ  - predseda 
- Ing. Ján ONDERIŠIN – podpredseda 
- Mgr. Milan PETRÍK 
- Rastislav KOŠALKO  
- Bc. Andrea TUTKOVÁ  
- Jana URBANČOKOVÁ  
- Marián MOKROLUSKÝ  
- Jaroslav DUPAĽ  
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C) Komisia urbanizmu, architektúry a krajinotvorby v nasledovnom zložení:  
- Ing. Arch. Peter DORIČKO – predseda 
- Ing. Arch. Matúš DORIČKO – podpredseda 
- PhDr. Jaroslav MAKATÚRA  

D) Komisia kultúry 
- Mgr. Matúš JAŠKO, predseda  
- Marek FOĽTAN, podpredseda  
- Mgr. Anna GDOVINOVÁ 
- Daniela MICHAĽÁKOVÁ 
- Benjamín GREJTÁK 
- Juraj ČIKOT 
- Jozef BARAN 
- Bc. Andrea TUTKOVÁ  
- Jana URBANČOKOVÁ  

 

Hlasovanie č. 52:  

ZA: Karpjaková, Urbančoková, Tutková, Košalko, Pavlík   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Komisie boli schválené.  

 

Bod č. 5.: Rôzne 

A) Poverenie poslanca  

 

Starosta obce uviedol, že je potrebné ustanoviť poslanca, ktorý bude zvolávať zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch, o ktorých hovorí zákon. V predošlom volebnom období bol povereným poslancom 

p. Marek Foľtan.  

 

Starosta navrhol, aby poverenou poslankyňou bola Bc. Andrea TUTKOVÁ. Poslanci súhlasili, preto starosta 

obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach poveruje poslanca obecného zastupiteľstva p. Bc. Andreu Tutkovú 
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia 
veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.  
 

Hlasovanie č. 53:  

ZA: Karpjaková, Urbančoková, Tutková, Košalko, Pavlík   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené.  
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B) Zmluva na prechod k suchému doku  

 

Starosta informoval, že obec má dlhodobo problém dostať sa k suchému doku výletnej lode Bohemia. Kedysi 

nám prístup umožňovala p. Mária Palušová, avšak bolo to komplikované. Časť areálu predala, ochota z jej 

strany nie je žiadna. Obec sa musí dostať k lodi, lebo potrebuje vykonávať bežné údržby a musí byť napojená 

na elektriku, aby dalo v silných mrazoch kúriť a nezamrzli niektoré potrubia. Obec sa dohodla s p. Tabakom, 

ktorý má chatu hneď v susedstve, ktorý vybudoval prístup, osadil bránku a umožňuje obci dostať sa k lodi aj 

s ťažkou technikou, ako napríklad traktor. Ideálny stav by bol, keby loď kotvila v prístave, ale nie je voda a aj 

v čase dostatku vody je potrebné loď vytiahnuť na breh a skontrolovať dno, umyť loď od rias a podobne. 

Starosta uviedol, že jeho snahou bolo uzatvoriť s p. Tabakom zmluvu o vecnom bremene, ale nebol súhlas 

z jeho strany.  

 

Jana URBANČOKOVÁ – opýtala sa, či je aj iná možnosť, napríklad koľajnice v prístave a podobne.  

 

Bc. Andrea TUTKOVÁ – opýtala sa, lebo Návrh zmluvy je do konca roka, čo potom.  

 

Mgr. Radovan KAPRAĽ – uviedol, že je to komplikované, lebo aby sa dala vytiahnuť loď, musí byť mierny sklon 

terénu a ten je jedine tam, kde je loď teraz. Obec chcela pôvodne umiestniť koľajisko na Novej Kelči, kde je 

rekreačné zariadenie SVP, ale nesúhlasili s tým. Momentálne nie je iná možnosť, kde by sa mohla loď 

vyťahovať. Čo sa týka dĺžky nájmu, zmluva sa bude automaticky predlžovať až pokiaľ ju jedna zo strán 

nevypovie.  

 

Keďže medzi poslancami bol všeobecný súhlas s tým, aby obec uzatvorila nájomnú zmluvu s p. Tabakom, 

starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie ohľadom prístupu k suchému prístavisku výletnej lode. 
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e zmluvu medzi obcou Kvakovce a p. Vladimírom Tabakom, ktorá sa týka 
prístupu k suchému doku výletnej lode a ktorá obsahuje jednorazovú refundáciu nákladov spojených 
s realizáciou spevneného prístupu.    
 

Hlasovanie č. 54:  

ZA: Karpjaková, Urbančoková, Tutková, Košalko, Pavlík   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
C) Návrh poslankyne p. Jany URBANČOKOVEJ  
 

Jana URBANČOKOVÁ – navrhla, aby dispozičné právo starostu obce bolo nižšie ako 5 tis. EUR, lebo by sa 

chcela viac zapájať do diania a vedieť o veciach. Ako príklad uviedla adventný veniec, ktorý je podľa nej drahý 

a mohli ho pozvárať v obci určite za menej peňazí.  

 

Mgr. Radovan KAPRAĽ – uviedol, že sa mu nezdá, že má veľké dispozičné právo. Nespomína si na vec, aby sa 

niečo riešilo bez zastupiteľstva. Dokonca aj také veci, ako sú kvety, či lavičky dáva schvaľovať a normálne sa 

o tom bavia. Čo sa týka adventného venca, mal ponuky od dvoch firiem, ktoré posielajú katalógy na obec, 

oslovil ďalšie dva firmy, aby dosiahol lepšiu cenu. Firma čo nám zvárala lavičky ponuku nedala, firma, ktorá 
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zvára hliníkové konštrukcie dala ponuku, ktorá bola podstatne výhodnejšia, ako firmy, ktoré poslali ponuku 

z katalógu. Kupuje sa to na roky, musí to byť skladné a aj kúpa vianočnej výzdoby bola schválená 

zastupiteľstvom, len pre rokom. Veniec sa vtedy nekúpil, lebo nebol dokončený park, kúpili sa len vianočné 

gule aj svetielka. 

 

Ing. Ján TIRPÁK – navrhol, aby sa o tom viac nediskutovalo a požiadal p. Urbančokovú, aby definovala svoj 

návrh.  

 

Jana URBANČOKOVÁ – navrhla, aby dispozičné právo starostu bolo vo výške 2500,- EUR.  

 

Starosta obce ukončil diskusiu k tomuto bodu a prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  

Poslankyňa Jana Urbančoková navrhla, aby dispozičné právo starostu obce bolo vo výške 2500,- EUR.  

 

Hlasovanie č. 55:  

ZA: Urbančoková  

Proti: Košalko, Karpjaková 

Zdržal sa: Tutková, Pavlík  

 

Uznesenie nebolo schválené.  

 

Bod č. 5.: Diskusia  

 

Jana URBANČOKOVÁ – opýtala sa, prečo ustanovujúce zasadnutie nebolo podľa metodického usmernenia, 

chcela vedieť, či by nemohlo byť zasadnutie neskôr v poobedňajších hodinách a zaujímala sa aj o plat starostu 

obce.  

 

Mgr. Radovan KAPRAĽ – uviedol, že išlo o usmernenie a je na obci, ako si prvé zasadnutie urobí. My sme 

postupovali presne rovnako, ako pred štyrmi rokmi. Poukázal, že aj zastupiteľstvo PSK malo slávnostné 

zasadnutie v divadle a neskôr riešili pracovné veci na ďalšom pracovnom zasadnutí. Čo sa týka zasadaní neskôr, 

starosta uviedol, že sa každého pýtal, či mu dátum a čas vyhovuje vopred, nikto nepovedal, že chce neskôr. 

Pripomenul, že od roku 2004 do roku 2014 sa konali zastupiteľstva vždy poobede a chodil na nich sám ako 

občan a niekedy aj s p. Reichom. Takže nedá sa povedať, žeby bol nejaký veľký záujem. Čo sa týka platu, 

starosta uviedol, že tieto veci chce riešiť na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva.  

 

Rastislav KOŠALKO – uviedol, že ak budú zastupiteľstva poobede, tak po 16:30 hod.  

 

Bod č. 5.: Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončil.  

 
 
 
 

Ing. Katarína KARPJAKOVÁ                Bc. Andrea TUTKOVÁ                 Mgr. Martina PERHÁČOVÁ 
overovateľ                          overovateľ                       zapisovateľka 


