Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach
20. decembra 2021

ZÁPISNICA
z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce,
ktoré sa konalo dňa 20.12.2021 o 14:30 hod.
v zasadačke obecného úradu v Kvakovciach, Domašská č. 97/1.
Predsedajúci:
Mgr. Radovan KAPRAĽ
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:
Ing. René PAVLÍK
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ
Mgr. Martin TABAČKO
Marek FOĽTAN
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:
Mgr. Martina PERHÁČOVÁ – zapisovateľka
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór
Julian JANEV
António JANEV
Matúš ONDOVČÁK
Matúš HOFIERKA
Mária PALUŠOVÁ
Ján PALUŠ
Ospravedlnený:
František TUTKO – z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti
Za zapisovateľa bola starostom určená:
Mgr. Martina PERHAČOVÁ – pracovníčka OcÚ
ROKOVANIE
1. Otvorenie
Zasadnutie zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Radovan KAPRAĽ.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení títo poslanci:
Marek FOĽTAN a Ing. Katarína KARPJAKOVÁ
Predsedajúci uviedol, že návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený
v pozvánke.
Program:
3. Návrh VZN č. 2/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. Územného plánu obce
Kvakovce
4. Diskusia
5. Záver
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Keďže neboli návrhy na doplnenie programu, starosta obce dal hlasovať o Návrhu programu
v predloženom znení.
Hlasovanie č. 1:
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko, Foľtan
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 3.: Návrh VZN č. 2/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu
obce Kvakovce
Starosta obce informoval poslancov, že proces trval približne rok a prebiehal maximálne
transparentne. Za grafické spracovanie zodpovedala Ing. Bošková zo spoločnosti Boskov s.r.o., za
procesnú stránku zodpovedala Ing. Sabaková, ktorá je oprávnená vykonávať takéto činnosti.
Všetko bolo zverejnené, uskutočnilo sa verejné prerokovanie s inštitúciami aj občanmi, kto podal
námietky, ten bol pozvaný ešte raz. Územný plán v obci platí od roku 2009, jedná sa už v poradí
a druhú zmenu, po skončení tejto bude nasledovať tretia.
Zmeny sa robia preto, lebo tie prináša život. Pri prvej zmene nikto netušil, že bude obec vlastniť loď
a bude sa musieť zariadiť a takýchto zmien je viac. Všetky zmeny sú na prospech občanov a verejného
záujmu. Samozrejme, nie všetci budú spokojní, ale to nebudú nikdy. Treba si uvedomiť, že ak by sa
vyhovelo všetkým, obci by netrebalo územný plán, lebo by každý mohol robiť čo chce a to by zase
vyvolalo nespokojnosť občanov. Všetky materiály aj pripomienky dostali poslanci v dostatočnom
predstihu, uskutočnilo sa aj niekoľko pracovných stretnutí. K dokumentom sa vyjadril aj Okresný úrad
v Prešove, odbor výstavby a bytovej politiky, poslanci tento dokument tiež dostali. Vyzval poslancov,
aby sa pýtali, respektíve na diskusiu k tomuto bodu.
Ing. René PAVLÍK – opýtal sa poslanca Mareka Foľtana, či je z pohľadu obce všetko v poriadku.
Marek FOĽTAN – uviedol, že čo sa týka obce, nemá žiadne pripomienky a z Domaše sa nevie vyjadriť.
Chápe, že sú niektorí nespokojní.
Mgr. Radovan KAPRAĽ – každý, kto je nespokojný má právo podať námietky, obec má právo ich
vyhodnotiť. Má to byť výhodné pre obec, nie pre jednotlivcov. Keďže k danému bodu neboli žiadne
pripomienky, starosta obce ukončil diskusiu a prečítal Návrh na uznsenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach
A) berie na vedomie
a) stanovisko Okresného úradu Prešov, Odboru výstavby a bytovej politiky č. OÚ-PO-OVBP12021/043710/01 zo dňa 1.12.2021 o preskúmaní návrhu Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu
obce Kvakovce podľa §25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
b) správu o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Kvakovce vypracovanú
odborne spôsobilou osobou na zabezpečenie obstarávania ÚPD a ÚPP podľa § 2a zákona č.
50/1976 Ing. Ivetou Sabakovou (reg.č. 405)
B) súhlasí
s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č.2
Územného plánu obce Kvakovce
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C) schvaľuje
podľa §31 ods. (1) a podľa § 27 ods. (3) stavebného zákona v nadväznosti na §11
ods. (4) písm.
c) zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č.2
Územného plánu obce Kvakovce
D) žiada
starostu obce zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie
Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Kvakovce :
a) v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Kvakovce č.2/2021 , ktorým sa vymedzujú
záväzné časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Kvakovce,
b) označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu
obce Kvakovce schvaľovacou doložkou v súlade s § 28 ods. (1) stavebného zákona,
c) vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona a jeho doručenie
Ministerstvu dopravy a výstavby SR spolu s kópiou uznesenia o schválení Zmien a doplnkov č.2
Územného plánu obce Kvakovce,
d) uloženie Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Kvakovce v obci – na obecnom úrade ,
stavebnom úrade a na Okresnom úrade Prešov, odbore výstavby a bytovej politiky do 3 mesiacov
od jej schválenia,
e) zverejniť v súlade s §27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú časť Zmien a doplnkov
č.2 Územného plánu obce Kvakovce na úradnej tabuli najmenej na 30 dní a doručením
dotknutým orgánom štátnej správy.
Hlasovanie č. 2:
ZA: Tabačko, Pavlík, Karpjaková
Proti: 0
Zdržal sa: Foľtan
Uznesenie bolo schválené.
Starosta obce informoval poslancov o tom, že Návrh VZN č. 2/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien
a doplnkov č. 2 Územného plánu obce bol vyvesený na úradnej tabuli Obce Kvakovce aj na internete.
Vzhľadom na to, že došlo k tomu, že niektoré súbory sa dali načítať a na niektorých počítačoch sa
načítať nedali, tak obec opätovne zverejnila Návrh a písomne každého upovedomila, že sa opätovne
zverejnil a lehota na pripomienkovanie bola dlhšia, ako to vyžaduje zákon.
V stanovenej lehote prišli pripomienky, ktoré dostali všetci poslanci. Jedná sa o pripomienky týchto
subjektov a osôb:
Marják Ferenci a Partners v zastúpení Anna Janevová, JUDr. Michalovčík – v zastúpení Eva
Lompartová, Ing. Slavomír Hermanovský, opätovne Marják Ferenci a Partners s.r.o. v zastúpení Anna
Janevová a Ing. Peter Čižík.
Starosta uviedol, že tieto pripomienky považuje za bezdôvodné. Keďže otázky neboli žiadne, starosta
obce prečítal Návrh na uznsenie v tomto znení:
Hlasovanie č. 3:
ZA: Tabačko, Pavlík, Karpjaková
Proti: 0
Zdržal sa: Foľtan
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Uznesenie bolo schválené.
Starosta obce prečítal ďalší Návrh na uznsenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach
sa uznáša
podľa §11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
VZN č. 2/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Kvakovce,
ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Kvakovce.
Hlasovanie č. 4:
ZA: Tabačko, Pavlík, Karpjaková
Proti: 0
Zdržal sa: Foľtan
Uznesenie bolo schválené.
Bod č. 4. Diskusia:
Julian JANEV – opýtal sa poslancov, či sú si vedomí, že im znehodnotili parcely.
Ján PALUŠ – opýtal sa poslancov, či sú si vedomí, prečo ich obec chce vysánkovať.
Ing. Katarín KARPJAKOVÁ – je si vedomá, čo robí a za čo hlasovala. Súkromne čelila podobnej
situácii, ale momentálne je tu za obec rozhodnuje sa podľa toho, čo je v prospech obce.
Mgr. Martin TABAČKO – určite nie som ovplyvnený, rozhodujem sa slobodne, nerozumiem veľmi
problematike, ale dôverujem kompetentným, či už na Okresnom úrade, alebo architektom.
António JANEV – opýtal sa, že kde to kedy videl, že v centre oblasti sú garáže. (narážal na pozemok p.
Palušovej a areál bývalého OŠM).
Mgr. Radovan KAPRAĽ – starosta uviedol, že napríklad na Donovaloch je rovno pri vjazde areál
zberného dvora, ktorý je rovno pod Habukami. Tiež uviedol, že podľa jeho názoru sa pozemky
v rekreačnej oblasti zhodnocujú, nie znehodnocujú. Na p. Juliana Janeva reagoval v tom zmysle, že
oni hája svoj súkromný záujem a v tom je zásadný rozdiel v porovnaní s tým, čo háji obec.
Prebiehala neformálna výmena názorov. Do diskusie sa hlásil ešte p. Matúš Hofierka v súvislosti
s odkúpením bývalej drogérie, starosta ho usmernil, že bude mať možnosť sa pýtať na ďalšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré začne o pár minút.
Bod. č. 5.: Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončil.

Marek FOĽTAN
overovateľ

Ing. Katarína KARPJAKOVÁ
overovateľ
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Mgr. Martina PERHÁČOVÁ
zapisovateľka

