Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach
18. februára 2022

ZÁPISNICA
z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce,
ktoré sa konalo dňa 18.2.2022 o 09:30 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
Ing. Denis TIRPÁK
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. Schválenie podmienok Verejnej obchodnej súťaže na prenájom baru na lodi Bohemia vrátane
miesta na umiestnenie predajného stánku na ambulantný predaj v prístave výletnej lode
4. Verejná obchodná súťaž na prenájom zmrzlinového stánku v prístave výletnej lode Bohemia
5. Schválenie zámeru na zámenu pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa pre vodojem
6. Rôzne
7. Diskusia
8. 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.: Schválenie podmienok Verejnej obchodnej súťaže na prenájom baru na lodi Bohemia
vrátane miesta na umiestnenie predajného stánku na ambulantný predaj v prístave výletnej lode
Starosta obce informoval poslancov, že obec pripravila podmienky verejnej obchodnej súťaže na
prenájom kubyne a baru na výletnej lodi Bohemia, návrh im bol zaslaný v predstihu.
Zmena oproti iným rokom je v tom, že v minulosti sa nájomné platilo na základe výšky obratu.
V súčasnosti je systém navrhnutý tak, aby sa nájomné platilo dopredu v zmysle, kto dá najväčšie
nájomné, tak ten má nárok na uzatvorenie zmluvy. Zmena je aj v tom, že pribudol pozemok
v prístave, kde si nájomca môže zriadiť ambulantný predaj a tiež energie a odpad sú v porovnaní
s minulosťou vyčíslené samostatne.
Mgr. Martin TABAČKO – ako je to s rizikom, že napríklad nebude voda, alebo podobne. Bude to
nejako zohľadnené v nájomnom? Trebalo by to zvážiť.
Ing. René PAVLÍK – uviedol, že aj v iných prípadoch sa to dáva do zmlúv.
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ – zdá sa jej to ako logická požiadavka.
Ing. Denis TIRPÁK – upozornil, že v minulosti vznikol problém, ale nájomné sa platilo z obratu, teraz
by to bolo potrebné ošetriť.
Ing. Ján TIRPÁK – z pohľadu obce je to logická požiadavka, ale určite by to bolo vhodné ošetriť.
Marek FOĽTAN – ako sa bude riešiť, ak by vyhral niekto, kto nemá skúsenosti.
Mgr. Radovan KAPRAĽ – starosta uviedol, že podmienky sú nastavené tak, aby sa nedalo nijako
špekulovať. Obec nevie na 100 % vylúčiť, že sa prihlási niekto, kto nemá skúsenosti. Nesúhlasí s tým,
aby bolo v zmluve uvedené, že čo ak sa niečo stane, takzvaná vyššia moc. Bol by to problém aj
vyčísliť, lebo prenajíma sa aj miesto na stánok na brehu a ako sa to rozlíši.
Starosta obce ukončil debatu k tomuto bodu a prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky Verejnej obchodnej súťaže na prenájom baru a kuchyne
na výletnej lodi Bohemia, ktorú prevádzkuje obec Kvakovce a pozemku v prístave výletnej lode.
Inzerát bude uverejnený na webovej stránke obce aj v regionálnej tlači. Podmienky verejnej obchodnej
súťaže tvoria prílohu uznesenia.
Hlasovanie č. 2:
ZA: Karpjaková, Foľtan
Proti: 0
Zdržal sa: Tabačko, Pavlík
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Bod č. 4.: Verejná obchodná súťaž na prenájom zmrzlinového stánku v prístave výletnej lode
Bohemia
Starosta obce informoval, že Obec pripravila návrh podmienok verejnej obchodnej súťaže na
prenájom stánku na predaj zmrzliny. Zmena oproti minulým rokom je v tom, že teraz sa bude musieť
platiť za spotrebovanú elektrickú energiu.
K danej veci neboli pripomienky, preto starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky Verejnej obchodnej súťaže na prenájom predajného
stánku v prístave na ulici Nábrežná za účelom predaja nealkoholických nápojov a zmrzliny. Inzerát
bude uverejnený na webovej stránke obce aj v regionálnej tlači. Podmienky verejnej obchodnej súťaže
tvoria prílohu uznesenia.
Hlasovanie č. 3:
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tabačko, Pavlík
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod č. 5.: Schválenie zámeru na zámenu pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa pre
vodojem
Starosta obce informoval, že prebieha súťaž na výber projektanta na projekt vodovodu a vodojemu
na Dobrej. Obec pripravuje pozemok na vodojem, uskutočnilo sa stretnutie s prútikárom, geológom
a geodetom a našli miesto, kde by mal byť dostatočný zdroj vody pre celé stredisko, vodojem tam bol
plánovaný ešte za bývalého režimu. Keďže pozemky vlastní p. Mgr. Milena Trybulová, obec sa s ňou
dohodla na zámene. Každý poslanec obdržal aj mapku so zakreslením.
Keďže medzi poslancami bol všeobecný súhlas s navrhovanou zámenou, starosta obce prečítal Návrh
na uznsenenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku,
ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že:
schvaľuje zámer zámeny 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: zámena nižšie samostatne identifikovaných pozemkov.
Prípad osobitného zreteľa pre zámer zámeny je samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre
posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer zámeny obecného majetku, na ktorý sa
vzťahuje tento osobitný zreteľ, je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán.
Zámer zámeny 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 zámeny
Obec Kvakovce je podielovou spoluvlastníčkou nehnuteľnosti – pozemkov, nachádzajúcich sa v k.ú.
Kvakovce, na ulici Slnečná, register C:
- Parcela č. 2089/11 o výmere 574 m2 – trvalý trávnatý porast, k.ú. Kvakovce, zapísaná na LV č.
1553, podiel o výmere 1/2
- Parcela č. 2087/26 o výmere 18 m2 – ostatná plocha, k.ú. Kvakovce, zapísaná na LV č. 1553,
podiel o výmere 1/2
Obec Kvakovce je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti – pozemku, nachádzajúcom sa v k.ú. Kvakovce,
Vodárenská ulica, register C:
- Novovytvorená parcela č. 2053/225 o výmere 240 m2 – ostatná plocha, k.ú. Kvakovce, zapísaná
na LV č. 451, podiel 1/1
Mgr. Milena Trybulová, rod. Goriľová, nar. 18.2.1969, Nerudova č. 1760/1, 093 03 Vranov nad
Topľou je výlučnou vlastníčkou pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Kvakovce, register C:
-

-

Novovytvorená parcela č. 2089/157 o výmere 296 m2 – trvalý trávnatý porast, ktorá vznikla
odčlenením od parcely č. 2089/10 na základe geometrického plánu č. 14/2022, ktorý vyhotovil
Marián Urban a autorizačne overil Ing. Marián Urban.
Novovytvorená parcela č. 2089/158 o výmere 240 m2 – trvalý trávnatý porast, ktorá vznikla
odčlenením od parcely č. 2089/10 na základe geometrického plánu č. 14/2022, ktorý vyhotovil
Marián Urban a autorizačne overil Ing. Marián Urban.

Obec Kvakovce zamieňa:
- Parcela č. 2089/11 o výmere 574 m2 v podiele 1/2
- Parcela č. 2087/26 o výmere 18 m2 v podiele 1/2
- Novovytvorená parcela č. 2053/225 o výmere 240 m2 v podiele 1/1
za
-

Novovytvorenú parcelu č. 2089/157 o výmere 296 m2 – trvalý trávnatý porast
Novovytvorenú parcelu č. 2089/158 o výmere 240 m2 – trvalý trávnatý porast

Na základe tejto výmeny vznikne novovytvorený stav nasledovne:
Vzniká:
1. Novovytvorenú parcelu č. 2089/157 o výmere 296 m2 – trvalý trávnatý porast bude vo výlučnom
vlastníctve Obce Kvakovce.
2. Novovytvorenú parcelu č. 2089/158 o výmere 240 m2 – trvalý trávnatý porast bude vo výlučnom
vlastníctve Obce Kvakovce.
3. Parcela č. 2089/11 o výmere 574 m2 trvalý trávnatý porast v podiele 1/2 bude v podielovom
spoluvlastníctve Mgr. Mileny Trybulovej, rod. Goriľovej,
4. Parcela č. 2087/26 o výmere 18 m2 trvalý trávnatý porast v podiele 1/2 bude v podielovom
spoluvlastníctve Mgr. Mileny Trybulovej, rod. Goriľovej,
5. Novovytvorená pacela č. 2053/225 o výmere 240 m2 – ostatná plocha bude vo výlučnom
vlastníctve Mgr. Mileny Trybulovaje, rod. Goriľovej.
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Odplata:
Pozemky, ktoré sú predmetom zámeny sa nachádzajú približne na rovnakej úrovni a zamieňané sú
v rovnakej výmere tak, aby nedošlo k odplate, čiže jedna k jednej, s čím obe zmluvné strany zámeny
súhlasili.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Obec Kvakovce plánuje výstavbu vodojemu, ktorý bude zásobovať vodou rekreačnú oblasť Domaša
Dobrá. Mgr. Milena Trybulová je vlastníčkou pozemkov, na ktorých by bolo vhodné vybudovať
vodojem, pretože sa nachádzajú nad zastavanou časťou rekreačnej oblasti a podľa názoru geológa aj
prútikára je tam pravdepodobnosť dostatočných zásob vody. Obec Kvakvoce vlastní pozemky, ktoré
sú v súčasnosti nevyužívané a chce ich získať do svojho vlastníctva p. Trybulová, ktorá ich vie využiť.
Zámenou pozemkov obec získa pozemky na výstavbu vodojemu pre rekreačnú oblasť, p. Trybulová
pozemky, ktoré vie využiť.
Hlasovanie č. 4:
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tabačko, Pavlík
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod č. 6.: Rôzne
A.: Dotácia na Zmeny a doplnky č. 3 k Územnému plánu Obce Kvakovce
Starosta informoval, že Obec Kvakovce pripravila Zmeny a doplnky č. 3 k Územnému plánu Obce
Kvakvoce. Je možnosť na dané zmeny získať dotáciu. Poslanci súhlasili so žiadosťou obce, preto
starosta obce prečítal Návrh na uznsenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo v obce Kvakovce
s ch v a ľ u j e:
a) predloženie žiadosti o dotáciu na vypracovanie zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce
Kvakovce,
b) financovanie projektu vo výške najmenej 20 % z celkových oprávnených výdavkov zmien a
doplnkov č.3 Územného plánu obce Kvakovce,
c) zabezpečenie procesu obstarávania a schvaľovania návrh riešenia ZaD č.3 Územného plánu obce
Kvakovce potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Hlasovanie č. 5:
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tabačko, Pavlík
Proti: 0
Zdržal sa: 0

B.: Zriadenie Komisie kultúry
Starosta informoval, že sa organizujú rôzne podujatia, mnohí ľudia sa na tom podieľajú, preto by bolo
vhodné mať aj Komisiu kultúry, aby vedeli daní ľudia formálne vystupovať za obec. Starosta predstavil
navrhovaných členov komisie, s mnohými ľuďmi hovoril, vyjadrili súhlas s členstvom.
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Mgr. Martin TABAČKO – pýtal sa, že či komisia bude mať aj nejaký rozpočet.
Mgr. Radovan KAPRAĽ – uviedol, že je to formálna záležitosť, aby bolo jasné, kto sú daní ľudia a že
zastupujú Obec Kvakovce.
Keďže poslanci súhlasili so zriadením komisie, preto starosta obce prečítal Návrh na uznesenie
v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo v obce Kvakovce
s ch v a ľ u j e:
A. Zriadenie Komisie kultúry
B. Komisia kultúry bude pracovať v tomto zložení:
Komisia kultúry
-

Mgr. Matúš JAŠKO, Kvetná č. 343/6, 094 02 Kvakovce (predseda komisie)
Marek FOĽTAN, Za jarkom č. 77/10, 094 02 Kvakovce (podpredseda komisie)
Mgr. Anna GDOVINOVÁ, Kladzany č. 162, 094 21 Kladzany
Daniela MICHAĽÁKOVÁ, Jachtárska č. , 094 02 Kvakovce
Benjamín GREJTÁK, Malá Domaša č. 124, 094 02 Malá Domaša
Juraj ČIKOT, Za jarkom 76/12, 094 02 Kvakovce
Jozef BARAN, Za sadmi č. 25/17, 094 02 Kvakovce

Hlasovanie č. 6:
ZA: Karpjaková, Tabačko, Pavlík
Proti: 0
Zdržal sa: Foľtan

C.: Verejná obchodná súťaž na predaj pozemku na ulici Vodárenská
Starosta informoval, že je veľa žiadostí o kúpu pozemku v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá. Našiel sa
ešte jeden vhodný pozemok do súťaže, na ulici Vodárenská. Starosta navrhol, aby sa vyhlásila súťaž
a pozemok bol odpredaný v súťaži s tým, že konečné slovo bude mať obecné zastupiteľstvo. Poslanci
obce súhlasili s daným postupom, preto starosta obce prečítal Návrh na uznsenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky Verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku parc. č.
2053/198 o výmere 735 m2 reg. C, k.ú. Kvakovce, ktorý sa nachádza na ulici Vodárenská v rekreačnej
oblasti Domaša Dobrá. Inzerát bude uverejnený na webovej stránke obce aj v regionálnej tlači.
Podmienky verejnej obchodnej súťaže tvoria prílohu uznesenia.
Hlasovanie č. 7:
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tabačko, Pavlík
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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D.: Vecné bremeno pre VSD a.s.
Starosta obce informoval, že obec odpredala pozemky na ulici Kvakovská na Domaši a ich vlastníci
tam chcú stavať rekreačné chaty. Tiež sú tam objekty, ktoré sú napojené na existujúce elektrické
zariadenie, ktoré je už nevyhovujúce. VSD a.s. chce investovať do NN rozvodov, ale potrebuje vecné
bremeno. Z uvedeného dôvodu starosta navrhol, aby sa im vyšlo v ústrety, lebo je to služba pre
občanov.
Poslanci s daným návrho súhlasili, preto starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere zriadiť vecné bremeno na
obecnom majetku, ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že:
schvaľuje zámer zriadiť vecné bremeno na obecnom majetku
ako prípad hodný osobitného v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom.
Konkrétne sa jedná o zámer zriadenia nasledovného vecného bremena
Obec Kvakovce je výlučnosťou vlastníčkou parcely č. 2090/1 m2 – ostatná plocha, k.ú. Kvakovce,
zapísaná na LV č. 451.
Na tomto pozemku chce Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. zrealizovať NN rozvody pre
vlastníkov rekreačných chát a pozemkov na ulici Kvakovská, nakoľko existujúce energetické zariadenie
je v nevyhovujúcom stave.
Predmetom vecného bremena bude povinnosť Obce Kvakovce strpieť umiestnenie
elektroenegetického zariadenia a jeho príslušenstva na pozemku tak, ako to bude zakreslené
v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena.
Odplata:
Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne, nakoľko sa jedná o službu pre občanov obce Kvakovce
a vlastníkov existujúcich rekreačných chát.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Na ulici Kvakovská v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá je nevyhovujúce energetické zariadenie. Obec
Kvakovce na predmetnej ulici odpredala pozemky, kde vlastníci týchto pozemkov chcú začať
s výstavbou rekreačných chát. Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. je ochotná zrealizovať
komplet nové NN rozvody pre danú ulicu na vlastné náklady, preto takúto aktivitu treba podporiť.
Hlasovanie č. 8:
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tabačko, Pavlík
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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E.: Verejná obchodná súťaž ne prenájom kuchyne a baru na výletnej lodi Bohemia
Starosta obce sa vrátil ešte k verejnej obchodnej súťaži na prenájom kuchyne aj baru na výletnej lodi.
Podľa jeho názoru sa so súťažou začína podstatne skôr, ako tomu bolo minulého roku. Nerozumie
obavám poslancov, že v nájomnej zmluve nie je zakotvená klauzula o vyššej moci, napríklad čo
s nájmom, ak by nebola voda, ak by bola porucha a podobne.
Doteraz podľa neho takáto klauzula v zmluve nebola, aj keď je pravdou, že forma platenia nájomného
bola iná, ako je tomu v súčasnosti. Starosta uviedol, že bez toho, aby si obec vyskúšala reálny záujem
s takouto klauzulou o vyššej moci nesúhlasí a takéto uznesenie by nepodpísal. Navrhol preto
kompromis, aby sa vyhlásila súťaž tak, ako je pripravený s tým, ža konečné slovo aj tak budú mať oni
ako poslanci obce a preto nechápe obavy. Veď ak by neboli výhodné ponuky, vždy môžu povedať, že
nesúhlasia. Navyše, ak nebude záujem, vždy bude čas vyhlásiť novú súťaž s novými podmienkami.
Ing. Denis TIRPÁK – pýtal sa ešte, ako je to s kontrolórom kvality a kto to bude. Tiež sa opýtal, čo to
znamená, že má byť schvaľovaná forma predaja.
Mgr. Radovan KAPRAĽ – starosta uviedol, že sa uvidí, kto bude kontrolór kvality, lebo je problém na
danú pozíciu nájsť človeka, nemá na starosti len to, ale aj objednávkový systém a mnohé iné veci. Čo
sa týka schvaľovania formy predaja, doteraz s tým problém nikdy nebol, je to poistka obce pre
prípad, ak by vyhral súťaž niekto, kto by na lodi ponúkal napríklad Olomoucke syrečky. Asi by voči
takémuto niečomu bolo treba zasiahnuť, čiže obec sa istí z každej strany.
Mgr. Martin TABAČKO – uviedol, že ak je to tak, že sa bude môcť rozhodnúť ešte po súťaži, či sa
prijme nejaká ponuka, alebo vyhlási nová, nemá problém, aby to obec vyskúšala.
Mgr. Radovan KAPRAĽ – starosta uviedol, že je to predsa v podmienkach súťaže, ktoré pripravila
obec a vždy to tak bolo.
Keďže medzi poslancami bol všeobecný súhlas s tým, aby obec vyhlásila verejnú obchodnú súťaž,
starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky Verejnej obchodnej súťaže na prenájom baru a kuchyne
na výletnej lodi Bohemia, ktorú prevádzkuje obec Kvakovce a pozemku v prístave výletnej lode.
Inzerát bude uverejnený na webovej stránke obce aj v regionálnej tlači. Podmienky verejnej obchodnej
súťaže tvoria prílohu uznesenia.
Hlasovanie č. 9:
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tabačko, Pavlík
Proti: 0
Zdržal sa: 0

F.: Prerezávka v obecnom lese
Poslanec Marek Foľtan žiadal, aby boli zrealizované prerezávky v obecnom lese, vyžiadal si aj ponuky,
koľko taká vec stojí.
Starosta obce uviedol, že najprv si myslel, že danú prerezávku budú realizovať pracovníci obce, ale je
zlé počasie, obec pracovníkov nemá a aj preto sa prikláňa k názoru, aby sa prerezávka zrealizovala
externe. Poslanci súhlasili s prerezávkou, starosta obce prečítal uznesenie v tomto znení:
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prerezávku v obecnom lese prostredníctvom externej fyzickej, resp.
právnickej osoby.
Hlasovanie č. 10:
ZA: Karpjaková, Foľtan, Tabačko, Pavlík
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod č. 7.: Diskusia
V diskusii neodzneli príspevky pre pracovnú vyženosť.

Bod. č. 8.: 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

