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ZÁPISNICA 
z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, 

ktoré sa konalo dňa 10.5.2022 o 18:00 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 
František TUTKO  
 
 
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:  
Mgr. Martina PERHÁČOVÁ – zapisovateľka 
Julian JANEV  
António JANEV  
Matúš ONDOVČÁK  
 
Ospravedlnený:  
Ing. Ján TIRPÁK – z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti   
 
Za zapisovateľa bola starostom určená:  
Mgr. Martina PERHAČOVÁ – pracovníčka OcÚ 
 
R O K O V A N I E 
 
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. Vyhodnotenie Verejnej obchodnej súťaže na prenájom baru na lodi Bohemia vrátane miesta na 

umiestnenie predajného stánku na ambulantný predaj  v prístave výletnej lode 
4. Vyhodnotenie Verejnej obchodnej súťaže na prenájom zmrzlinového stánku v prístave výletnej 

lode Bohemia  
5. Vyhodnotenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku na ulici Vodárenská  
6. Príprava letnej turistickej sezóny 2022 
7. Schválenie zámeny pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa pre vodojem  
8. Schválenie vecného bremena pre VSD ako prípad hodný osobitného zreteľa  
9. Rôzne 
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10. Diskusia  
11. Záver   
 
Keďže neboli návrhy na doplnenie programu, starosta obce dal hlasovať o Návrhu programu 
v predloženom znení.   
 
Hlasovanie č. 1:  
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko, Foľtan, Tutko  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
Bod č. 3.: Vyhodnotenie 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 o výsledkoch verejnej obchodnej súťaže na prenájom baru na 
výletnej lodi. Súťaž bola maximálne transparentná, inzerát bol uverejnený v Novom čase, obecnom 
webe, úradnej tabuli aj Bazoši.  
 
Podmienky oproti predošlému roku sa zmenili v tom, že tentoraz sa nájomné platí vopred a je 
vyčíslené pevnou sumou. V minulých rokoch sa platilo nájomné ako podiel na tržbách.  
 
Do súťaže sa prihlásili títo uchádzači.  
 
 

Por. Č. Uchádzač Poradie  
Dátum prijatia ponuky a podacie 

číslo 

1. SITU s.r.o., Strojárska 4114, 069 01 Snina 1. 
15.3.2022 o 9:34 hod 

730/2022 

2. CulinaryGang, s.r.o., Porubská 669/41, 093 01 Vranov n. T 2. 
15.3.2022 o 9:37 hod 

731/2022 

3. Pinky Production s.r.o., Porubská 746/5, 093 01 Vranov n.T 3. 
15.3.2022 o 9:45 hod 

734/2022 

4. Ekonconsult s.r.o., Námestie legionárov č. 2, 080 01  Prešov 4. 
15.3.2022 o 9:49 hod 

735/2022 

 

Výška ponúknutého nájomného pre vyhlasovateľa súťaže 

Por. Č. Uchádzač 

Výška ponúknutého nájomného za celé 

obdobie nájmu pre vyhlasovateľa súťaže 

vyjadrené v eurách  

1. SITU s.r.o., Strojárska 4114, 069 01 Snina 5 222 € 

2. CulinaryGang, s.r.o., Porubská 669/41, 093 01 Vranov n. T 8021 € 

3. Pinky Production s.r.o., Porubská 746/5, 093 01 Vranov n.T 16 578 € 

4. Ekonconsult s.r.o., Námestie legionárov č. 2, 080 01  Prešov 9 112,53 € 

 

Uchádzač, ktorý ponúkol najvyššiu sumu:  Pinky Production s.r.o., Porubská 746/5, 093 01 Vranov n.T 
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Keďže medzi poslancami panoval všeobecný súhlas s priebehom súťaže, starosta obce prečítal Návrh 
na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky Verejnej obchodnej súťaže č. 1/2022 na prenájom 

priestorov kuchyne a baru na výletnej lodi Bohemia.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy s víťazom verejnej obchodnej súťaže, 

spoločnosťou Pinky production s.r.o., Porubská č. 746/5, IČO: 52 695 000, ktorá ponúkla najvyššiu 

ponuku, t.j. nájomné vo výške 16.578,- EUR.    

 
Hlasovanie č. 2:  
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko, Foľtan, Tutko  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
Bod č. 4.: Vyhodnotenie Verejnej obchodnej súťaže na prenájom zmrzlinového stánku v prístave 
výletnej lode Bohemia  
 
Starosta obce informoval poslancov o výsledkoch verejnej obchodnej súťaže na prenájom 
zmrzlinového stánku v prítave výletnej lode Bohemia. Súťaž bola maximálne transparentná, inzerát 
bol uverejnený v Novom čase, obecnom webe, úradnej tabuli aj Bazoši.  
 
Do súťaže sa prihlásili títo uchádzači.  
 

Por. Č. Uchádzač Poradie  

Dátum prijatia 

ponuky a podacie 

číslo 

1. 
Marek Foľtan – MARKOFF, Za jarkom 77/10, 094 02 

Kvakovce 
1. 

15.3.2022 o 9:41 hod 

732/2022 

2. 
Jana Foľtanová – JANNIKA, Za jarkom 77/10, 094 02 

Kvakovce  
2. 

15.3.2022 o 9:44 hod 

733/2022 

3. Ekonconsult, s.r.o. 3.  
15.3.2022 o 9:52 hod 

736/2022 

4. Ján Rybár, Staničná 240, 076 62 Parchovany 4. 
15.3.2022 o 9:55 hod 

737/2022 

 

Výška ponúknutého nájomného pre vyhlasovateľa súťaže 

Názov uchádzača 
Výška ponúknutého nájomného pre 

vyhlasovateľa súťaže 

Marek Foľtan – MARKOFF, Za jarkom 77/10, 094 02 Kvakovce 3 777 € 

Jana Foľtanová – JANNIKA, Za jarkom 77/10, 094 02 Kvakovce  4 700 € 

Ekonconsult, s.r.o., Námestie Legionárov 2, 080 01 Prešov 2 212,26 € 

Ján Rybár, Staničná 240, 076 62 Parchovany 4 000 € 
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Uchádzač, ktorý ponúkol najvyššiu sumu:  Jana Foľtanová – JANNIKA, Za jarkom 77/10, 094 02 Kvakovce  
 

Medzi poslancami panoval všeobecný súhlas s priebehom súťaže. Starosta obce pred hlasovaním 
upozornil na možný konflikt záujmov, pretož p. Jana Foľtanová – JANNIKA je manželkou poslanca 
obce, preto by bolo vhodné, aby o tomto návrhu nehlasoval. Starosta prečítal Návrh na uznesenie 
v tomto znení:  
 
Hlasovanie č. 3:  
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko, Tutko  
Proti: 0 
Zdržal sa: Foľtan 

 
Bod č. 5.: Vyhodnotenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku na ulici Vodárenská  
 
Starosta obce informoval poslancov o výsledkoch Verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku na 
ulici Vodárenská. Zastupiteľstvo schválilo podmienky verejnej súťaže a obec vypísala súťaž, avšak 
zistilo sa, že časť ponúkaného pozemku zachádza do obecnej cesty. Preto obecný úrad súťaž 
nevyhodnotil, uchádzačom vrátil zalepené obálky. Od ponúkanej parcely sa novým geometrickým 
plánom odčlenila cesta, aktualizoval sa znalecký posudok a opätovne sa zverejnila súťaž podľa 
podmienok schválených obecným zastupiteľstvom. Inzerát bol uverejnený v Novom čase, na webe 
obce aj úradnej tabuli obce.  
 
Do súťaže sa prihlásili títo uchádzači:  
 

Por. Č. Uchádzač Poradie  

Dátum prijatia 

ponuky a podacie 

číslo 

1. Ing. Radovan Bogurský, Drienica 21, 083 01 Drienica 1. 08.04.2022, 941/2022 

2. Tomáš Kovalický, Žižková 780/53, 082 04 Drienov 2. 13.04.2022, 984/2022 

3.  Ing. Peter Varga, Sídlisko I. 997/4, 093 01 Vranov nad Topľou 3.  19.04.2022, 992/2022 

4.  Ing. Marek Sopko, Kendice 209, 082 01 Kendice 4. 19.04.2022, 993/2022 

5. Peter Lukáč, Šafáriková 15, 080 01 Prešov 5. 19.04.2022, 998/2022 

6. STK Reality s.r.o., Strojárska 4114, 069 01 Snina 6. 19.04.2022, 999/2022 

 

Ponúknutá cena 

Názov uchádzača Ponúknutá cena 

Ing. Radovan Bogurský, Drienica 21, 083 01 Drienica        9 689,60 € 

Tomáš Kovalický, Žižková 780/53, 082 04 Drienov   11 111 € 

Ing. Peter Varga, Sídlisko I. 997/4, 093 01 Vranov nad Topľou  10 511 € 

Ing. Marek Sopko, Kendice 209, 082 01 Kendice         10 222,22 € 

Peter Lukáč, Šafáriková 15, 080 01 Prešov 7 100 € 

STK Reality s.r.o., Strojárska 4114, 069 01 Snina 15 333 € 

 

Uchádzač, ktorý ponúkol najvyššiu sumu: STK Reality s.r.o., Strojárska 4114, 069 01 Snina 
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Keďže poslanci súhlasi s priebehom a postupom obce, starosta obce prečítal Návrh na uznesenie 
v tomto znení:  
 
Hlasovanie č. 4:  
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko, Tutko, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
Bod č. 6.: Príprava letnej turistickej sezóny 2022 
 
K letnej sezóne všeobecne  
Starosta obce informoval o príprave letnej turistickej sezóny. Podľa jeho názoru bude najväčší 
problém s vodou v Domaši, situácia je kritická. Obec robí štandardné úkony ako po iné roky. V tejto 
súvislosti starosta obce prečítal Návrh na uznsenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce s c h v a ľ u j e prípravu letnej turistickej sezóny, zakúpenie 
lavičiek, kvetov, sfunkčnenie prístavu, zabezpečenie pontónu pre výletnú loď, zabezpečenie sociálnych 
zariadení pre verejnosť a všetky potrebné náležitosti vedúce k bezproblémovému zvládnutiu letnej 
turistickej sezóny v rozsahu a podľa uváženia obecného úradu v Kvakovciach, starostu obce, 
zástupkyne starostu obce resp. pracovníkov obce.  
 
Hlasovanie č. 5:  
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko, Tutko, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
K prevádzke výletnej lode Bohemia  
V súvislosti s prevádzkou výletnej lode Bohemia starosta uviedol, že všetko je pripravené na plynulý 
chod, bude zabezpečený manažér prevádzky, turistický informačný systém a podobne. Podľa starostu 
je pravdou, že všetko ide hore, ale nerad by menil vstupné na lodi, pretože menej je niekedy viac a už 
dnes je dosť veľký tlak na peňaženky občanov.  
 
František Tutko – podľa jeho názoru je potrebné zvýšiť vstupné 
 
Marek Foľtan – podľa neho je cena primeraná 
 
Starosta navrhol, že obec bude reagovať podľa vzniknutej situácie ako vždy a preto prečítal Návrh na 
uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo S ch v a ľ u j e prevádzku výletnej lode Bohemia a všetky úkony s tým súvisiace 
podľa návrhu, rozsahu a uváženia Obecného úradu v Kvakovciach, starostu obce, zástupkyne starostu 
obce a pracovníkov obce, ktorí musia vybrať najvhodnejší spôsob prevádzky lode a určiť vhodné 
vstupné.   
 
Hlasovanie č. 6:  
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko, Tutko, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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K predajným stánkom  
Starosta obce informoval, že aj tento rok sa pripravuje zriadenie Gurmánskej uličky a predajných 
stánkov.  Cenník je navrhovaný minuloročný. Starosta upozornil, že tento rok je opäť nová situácia, 
pretože sa opätovne konajú jarmoky a kultúrne podujatia.  
 
Julian JANEV – ako verejnosť sa vyjadril v tom  zmysle, že nájom je malý a žiada vyšší nájom pre 
stankárov.  
 
František TUTKO – myslí si, že by mohol byť vyšší nájom nie 500,- EUR ale 700,- EUR a tiež vyšší 
nájom pre šiatriky.  
 
Marek FOĽTAN – je za strednú cestu.  
 
António JANEV – ako verejnosť uviedol, že niekto, neuviedol však kto mu ukazoval inzerát na Bazoši 
kde sa ponúkal stánok na Dobrej za vyššiu sumu.  
 
Ing. René PAVLÍK – je pravdou, že všetko išlo hore, ale je taktiež toho názoru, že to netreba prepáliť.  
 
Mgr. Radova KAPRAĽ – je mu to v zásade jedno, koľko to bude, len netreba mať veľké oči a prepáliť 
to. K informácii p. Antónia Janeva, že sa ponúkal stánok na Dobrej na Bazoši za viac peňazí nemá 
podľa starostu elementránu logiku, lebo obec cenník zverejnila na webe, povoľovala ambulantný 
predaj osobám, ktoré obci zaplatili poplatok a počet stánkov nebol nijako obmedzený. Čiže kto 
o stánok požiadal a obci zaplatil, ten dostal súhlas. Prečo by niekto platil niekomu inému z Bazoša, 
keď na obci by získal súhlas tak či tak. Nemá to žiadnu logiku.  
 
Po diskustii starosta obce prečítal Návrh na uznsenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nasledovný cenník za umiestnenie predajného stánku na území obce 
Kvakovce na pozemku vo vlastníctve obce Kvakovce pre letnú turistickú sezónu v čase  takto:  
 
Predajný stánok s ambulantným predajom: 650,- EUR na sezónu od 10.6. do 15.9. 
Sociálne zariadenia a odpad: 200,- EUR na sezónu od 10.6. do 15.9. 
 
Cena za predajný stánok (šiatriky) kde budú ponúkané rôzne výrobky, ako balóny, hračky a podobne: 
10,- EUR na deň.  
 
Predajný stánok ľudové výrobky ako košíky, denká, varešky a pod.: 250,- EUR na sezónu  
 
Hlasovanie č. 7:  
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: Tutko 

 
Bod č. 7.: Schválenie zámeny pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa pre vodojem  
 
Starosta obce informoval, že bol nájdený pozemok na vodojem v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá 
a pozemok vlastní p. Trybulová. Zámenou pozemku obec získa pozemok na vodojem pre Dobrú. Boli 
tam prútikári, hydrogeológ a pozemok sa našiel na základe ich odporúčania.  
 
František TUTKO – pracoval na Dobrej a tam bol problém s vodou vždy. Do hotela museli voziť vodu 
do hotelového vodojemu.  
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Mgr. Radovan KAPRAĽ – necíti sa odborník, môže počúvať len rady kompetentných ľudí. V susedstve 
pozemku je studňa, kde namerali podľa informácií, ktoré dostal 3 litre sekundové.  
 
Starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o  prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámenu 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.  

 

Konkrétne sa jedná o  zámenu 

 

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 
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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.  
 

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. 8:  
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko 
Proti: 0 
Zdržal sa: Tutko, Foľtan 
 

 
Bod č. 8.: Schválenie vecného bremena pre VSD ako prípad hodný osobitného zreteľa  
 
Starosta obce informoval poslancov, že je potrebné odsúhlasiť zriadenie vecného bremena pre VSD, 
ktoré chce realizovať novú sieť pre chatárov na ulici Kvakovská v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá. 
Keďže medzi poslancami panoval všeobecný súhlas, starosta obce prečítal Návrh na uznesenie 
v tomto znení:  
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Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zriadení vecného bremena na obecnom 

majetku,  ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zriadenie vecného bremena na obecnom majetku 

 

ako prípad hodný osobitného v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom. 

 

Konkrétne sa jedná o zriadenie 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. 9:  
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko, Tutko, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

 
Bod č. 9.: Rôzne  
 
A.: vodovod na ulici Jarková  
Vodovod na ulici Jarková. Starosta informoval, že obec plánuje realizovať rekonštrukciu niektorých 
ciest v obci aj na Domaši. Situácia s vodovodom v obci je taká, že VVS a.s. cedovala vodovod, 
zrealizovala rozvody vody na ulici Panská aj Za jarkom. Problém však je so zdrojom, lebo vodovod 
v obci bol navrhnutý od začiatku veľmi nešťastne.  
 
V ekonomike vládne kríza, ceny materiálov zdražujú a preto je pochopiteľné, že každý prehodnocuje 
investície a snaží sa šetriť všade, kde sa dá.  
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Vodárne by museli realizovať suchovod, lebo nie je vyriešený zdroj vody. Majú záujem na tom, aby 
tento vodovod v Kvakovciach zrealizovali najmä preto, že prevádzkujú kanalizáciu a ČOV. Kým dnes je 
počítané stočné na hlavu, v prípade spustenia vodovodu by to bolo spravodlivé, lebo by sa počítalo 
stočné od spotreby vody a malo by to pre vodárne väčší ekonomický zmysel. Starosta si myslí, že 
vodárne sú dostatočne kompetentné na to, aby dokázali takýto problém vyriešiť.  
 
Za geologické prieskumy na osade za zaplatilo v minulosti okolo roku 2000 niekoľko stoviek tisíc 
korún a výsledok je taký, že máme navrhnutý vodný zdroj, ktorý je nevyhovujúci. Netreba sa vracať 
do minulosti, ale treba byť trpezlivý.  
 
Starosta uviedol, že s VVS a.s. sa dohodol, že obec zakúpi materiál na ulicu Jarková a oni zrealizujú 
odborné práce. Následne, keď sa vyrieši zdroj by to mali prevziať od obce a sa doriešia podmienky. 
Má to logiku, lebo robiť dnes asfalt, ktorý budú vodárne následne rezať a opäť asfaltovať je nezmysel. 
Nie je to horibilná položka. Poslanci súhlasili s návrhom starostu obce a preto prečítal Návrh na 
uznsenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo z dôvodu plánovanej rekonštrukcie cesty na ulici Jarková schvaľuje zakúpenie 

materiálu a následnú realizáciu vodovodu na ulici Jarková s tým, že predmetný vodovod bude 

zrealizovaný prostredníctvom pracovníkov odborne spôsobilých osôb zo strany pracovníkov VVS a.s. 

Hlasovanie č. 10: 
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko, Tutko, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

 
B.: Rekonšturkcia ciest  
 
Starosta informoval, že obec plánovala rekonštrukciu ciest a bol vysúťažený dodávateľ. Cesty sa mali 
rekonštruovať ešte pred Veľkou nocou, avšak dodávateľ, ktorý vzišiel z verejného obstarávania 
doručil obci list, že odstupuje od zmluvy pre nestabilné ceny na trhu.  
 
Obec opätovne realizovala verejné obstarávanie, z ktorého vzišiel jeden dodávateľ na asfaltové 
povrchy, druhý na betónové povrchy. Podľa starostu je potrebné práce urobiť rýchlo, lebo situácia na 
trhu hlavne čo sa týka cien je nestabilná a môže sa stať, že opätovne niekto odstúpi od zmluvy. Treba 
relalizovať cesty v obci aj na Domaši.  
 
Poslanci súhlasili s realizáciou rekonštrukcie, preto starosta obce prečítal Návrh na uznsenie v tomto 
znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu ciest v obci Kvakovce aj v rekreačnej oblasti Domaša 

Dobrá v rámci finančných možností obce s prihliadnutím na príspevky chatárov podľa uváženia 

obecného úradu, starostu obce, zástupkyne starostu obce a pracovníkov obce Kvakovce.  

Hlasovanie č. 11: 
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko, Tutko, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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 C.: Kultúrny dom prevádzka  
 
Starosta obce informoval, že je potrebné stanoviť cenník na prenájom kultúrneho dobu pre 
záujemcov, ktorí nie sú z Kvakoviec. Chce sa poradiť so ženami, ktoré chodia na cateringy, ako je to 
inde, aké sú inde ceny, týka sa to skôr cezpoľných, lebo našim občanom poskytujeme kultúrny dom 
bez poplatku.  
 
Marek FOĽTAN – je potrebné určiť aj správcu, kto bude zodpovedať  
 
Ing. René PAVLÍK – treba to nejako nastaviť 
 
Mgr. Radovan KAPRAĽ – správca nebol, lebo Kultúrny dom nefungoval, ale to sa zmení. Je tam 
zriadený sklad, obec nakúpila úplne nový porcelán, sklo, pribory a iné veci. Chystajú sa preberacie 
protokoly a systém fungovania. Obec sa poradí s okolitým obcami a zverejní sa cenník na webe obce.  
 
Poslanci obce súhlasili s návrhom, preto starosta obce prečítal Návrh na uznsenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e, aby ceny prenájmu Kultúrneho domu určil starosta obce, resp. 
zástupkyňa starostu obce, resp. starostom, alebo zástupkyňou starostu obce poverení pracovníci 
obce. Výsledkom bude cenník prenájmov a podmienky užívania kultúrneho domu v obci Kvakovce 
zverejnený na stránke Obce Kvakovce.  
 
Hlasovanie č. 12: 
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko, Tutko, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

 
D.: Bezpečnostný systém v obci Kvakovce a RO Domaša Dobrá 
 
Starosta informoval, že bol dokončený kamerový systém v obci, na ktorý obec získala NFP. Na 
prefinancovanie projektu bol už v minulosti schválený úver v OTP Banke Slovensko a.s., avšak 
realizácia projektu trvala a OTP Banka Slovensko a.s. medzičasom zanikla. Z uvedeného dôvodu je 
potrebné schváliť nový úver, aby mohol byť projekt prefinancovaný. Poslanci súhlasili s riešením 
a preto starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o realizácii projektu ,,Bezpečnostný systém v obci 
Kvakovce a RO Domaša Dobrá“, na ktorý bol schválený NFP, kód projektu: .  

 
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e  
a) Postup obecného úradu pri realizácii projektu „Bezpečnostný systém v obci Kvakovce a RO 

Domaša Dobrá.“ 
b) prijatie úveru na financovania projektu „Bezpečnostný systém v obci Kvakovce a RO Domaša 

Dobrá“. 
c) prijatie investičného splátkového úveru max. vo výške 25.000,- EUR od Slovenskej sporiteľne a.s. 

za účelom financovania kapitálových výdavkov obce na projekt ,,Bezpečnostný systém v obci 
Kvakovce a RO Domaša Dobrá“.  
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Hlasovanie č. 13: 
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko, Tutko, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

 
E.: Zlepšenie vzhľadu verejných priestranstiev na území obce Kvakovce 
 
Starosta informoval, že obci bol schválený projekt s názvom ,,Zlepšenie vzhľadu verejných 
priestranstiev na území obce Kvakovce“. Aj tento projekt je potrebné prefinancovať, lebo najprv je 
potrebné práce zaplatiť a následne sa bude preplatené zo strany poskytovateľa dotácie. Poslanci 
súhlasili s daným návrhom, preto starosta obce prečítal Návrh na uznsenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o schválenom NFP na  ,,Zlepšenie vzhľadu 
verejných priestranstiev na území obce Kvakovce“.   
 
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e  
d) prijatie úveru na financovania projektu ,,Zlepšenie vzhľadu verejných priestranstiev na území obce 

Kvakovce“. 
e) prijatie investičného splátkového úveru max. vo výške 20.300,- EUR od Slovenskej sporiteľne a.s. 

za účelom financovania kapitálových výdavkov obce na projekt ,, Zlepšenie vzhľadu verejných 
priestranstiev na území obce Kvakovce“.  

 
Hlasovanie č. 14: 
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko, Tutko, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

 
F.: Úprava okolia kostola a umelecký plenér 
 
Starosta informoval poslancov, že v septembri sa má uskutočniť slávnostná posviacka inveriéra 
kostola v obci na obec by mal navštíviť aj arcibiskup. Preto je cieľom skultúrniť okolie kostola. Pre 
zmenu na Domaši je záujem urobiť umelecký plenér, ktorého výsledkom by bolo umelecké dielo.  
 
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e  
f) Úpravu námestia v obci pri kostole z dôvodu návštevy arcibiskupa v septembri, výsadbu kvetov, 

osadenie sochy a skultúrnenie okolia kostola.  
g) Umelecký plenér v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá, ktorého výsledkom budú umelecké diela 

umiestnené v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  
 
Hlasovanie č. 15: 
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko, Tutko, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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G.: Utečenci a pomoc ľuďom, ktorých postihla vojna 
 
Starosta informoval, že obecný úrad zareagoval na vojnu na Ukrajine a snažil sa od prvých dní pomôcť 
ľuďom, ktorých vojna postihla. V drvivej väčšine sa jednalo o ženy s deťmi. Obec zriadila 
transparentný účet a cez tento účet ľuďom robí základné nákupy. Ľudia bývajú na ubytovniach 
a snažíme sa im pomôcť, ako sa len dá.  
 
Poslanci súhlasili s postupom obce, preto starosta obce prečítal Návrh na uznsenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie ohľadom postupu obce Kvakovce vo veci pomoci 
utečencom z Ukrajiny vrátane zriadenia transparentného účtu.  
 
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e postup obecného úradu a starostu obce v tejto oblasti.  
 
Hlasovanie č. 16: 
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko, Tutko, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

 
H.: Úprava rozpočtu 
 
Starosta informoval poslancov, že boli obci schválené dotácie aj sa pripravujú investície, preto je 
vhodné podľa účtovníkov schváliť úpravy rozpočtu. Poslanci súhlasili sa daným návrhom, preto 
starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu 2022 vykonanú rozpočtovým 
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z., podľa návrhu spoločnosti Úradovňa 
plus s.r.o., ktorá vykonáva účtovné služby pre obec Kvakovce tak, aby boli zohľadnené všetky príjmy 
a výdavky obce Kvakovce v roku 2022 vrátane poskytnutých dotácií.  
 
Hlasovanie č. 17: 
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko, Tutko, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

 
Bod č. 10.: Diskusia prebiehala neformálne, zastupiteľstvo sa oficiálne skončilo.   

Ing. Katarína KARPJAKOVÁ – pýtala sa na ihrisko v obci  

Mgr. Martin TABAČKO – dotazoval sa na ihrisko v obci  

František TUTKO – kedy bude chodník od ihriska, stačí tam dať rúru a zasypať 

Marek FOĽTAN – pripomenul, že by bolo vhodné na parkovisko pri dome smútku dať obrubníky a tiež 

vysadiť tam nejaké stromy na kopec kvôli spevneniu. Čo s časťou kanalizácie, prečo nie je 

skolaudovaná.  
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Matúš ONDOVČÁK – opýtal sa prítomných, či vedia, že už nebude kapitán na lodi. Uviedol, že mu bol 

zo strany starostu obce ponúknutý plat vo výške 1600,- EUR v čistom, ale on by chcel viac, lebo obec 

ma s druhým kapitánom náklady na ubytovanie a s ním nie.  

Julián JANEV – vyjadril názor, že by trebalo dať domácemu kapitánovi viac peňazí.  

Mgr. Radovan KAPRAĽ 

K chodníku – starosta vysvetlil, že sa vyrážajú otvorené dvere. Obec má v pláne chodník, preto bol 

spracovaný projekt, vydané stavebné povolenie, urobený rozpočet a podaná žiadosť o dotáciu. To 

však neznamená, že ak sa dajú na danú vec vybaviť dotácie, alebo to riešiť ako bodovú závadu 

v spolupráci s PSK, tak že na to bude obec míňať obecné peniaze. Obecné peniaze sa majú míňať tak, 

kde sa nedajú získať externé zdroje. Okrem toho je to chodník v okolí štátnej cesty III. triedy a nedá sa 

to robiť len tak jednoducho, ako si niekto myslí, že sa dá rúra a bude. K projektu sa vyjadruje Okresný 

dopravný inšpektorát, všetko musí byť v súlade s normou, lebo keď sa niečo stane, hľadá sa vinník. 

Takže chodník bude, len nie hneď ako by si to niekto predstavoval.  

K ihrisku v obci  - platí to, čo s chodníkom. Bol spracovaný projekt, bolo získané stavebné povolanie 

a podaná žiadosť o dotáciu. Uvidí sa, či bude schválená. Treba byť trpezlivý.  

K parkovisku pri dome smútku – parkovisko sa má realizovať a podľa starostu bude zrealizované 

dobre. Nevie posúdiť, či tam obrubník treba, na Domaši na hlavnom parkovisku nie je a je to pekné. 

Vyhodnotí sa to.  

Ku kolaudácii časti kanalizácie – je to záležitosť VVS a.s., kanalizácia je ich, ale najväčší problém vidí 

v úradníkoch na Okresnom úrade odbore životného prostredia vo Vranove nad Topľou. Je to 

byrokratická mašinéria, ktorá aj ČOV kolaudovala skoro rok, vyžadovali nezmyselné papiere a na túto 

tému bolo niekoľko konfliktov už aj s úradními.  

K mzde na pracovnú pozíciu kapitán – pravda je taká, že na sezónu potrebuje obec kapitánov dvoch. 

Keďže je bližšia je košeľa, ako kabát, tak táto pozícia bola ponúknutá práca kapitána nášmu 

kapitánovi z obce, čiže p. Matúšovi Ondovčákovi.  

Ponúknutý plat na túto pozíciu bol 1600,- EUR v čistom plus stravné lístky v maximálnej výške za 

prácu od pondelka do štvrtka obeda, od 1. Júna do 30. septembra. Žiaľ náš kapitán z obce starostovi 

napísal správu v tom zmysle, že plat 1600,- EUR v čistom aj so stravnými lístkami je ponižujúci a 

požadoval mzdu aspoň 3 tis. EUR, lebo si vypočítal, že druhému kapitánovi ponúkame ubytovanie aj 

stravu a jemu nie, lebo je domáci. Takéto uvažovanie je však zavádzajúce, lebo obaja kapitáni mali 

absolútne rovnakú výšku mzdy za taktúto prácu a  kapitán na lodi mal najvyššiu mzdu na obci celkovo 

vôbec od kedy je starosta starostom.  

Starosta to považuje za vrchol a ak je plat 1600,- EUR v čistom ponižujúci, on sám má mzdu 730,- EUR 

a preto si o tom myslí o tom svoje. Uviedol, že sa pýtal aj družstevníkov, či majú taký plat 

a nedosahujú ho ani počas žatvy, čo sedia v strojoch od rána do večera.  

Starosta to vysvetlil aj p. Janevovi a opýtal sa ho, či aj on je taký štedrý, že dáva brigádničke, ktorej 

neposkytuje ubytovanie a stravu z okolitých obcí vyššiu mzdu ako brigádničke, ktorej poskytuje 
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ubytovanie aj stravu. Ak je to tak, tak pán starosta uviedol, že mu bude robiť všade naokolo reklamu, 

aký je dobrý zamestnávateľ. Obec sa musí správať presne tak, ako súkromník.  

Starosta to v závere zhrnul tak, že takýto plat za 3,5 dňa roboty je absolútny nadštandard a po tom, 

čo vyšiel článok v novinách sa prihlásilo 11 ľudí, ktorí mali záujem robiť kapitána na lodi za mzdu 

1600,- EUR, takže to zaujímavé je, len nie pre každého. Cieľom obce je v krátkej dobe vychovať ďalších 

4 – 5 kapitánov, aby bola konkurencia a bola možnosť výberu kvalitných ľudí a nebolo obec odkázaná 

na pomoc zvonku.  

 

 
Bod. č. 11.: Záver  
 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marek FOĽTAN           Ing. Katarína KARPJAKOVÁ                 Mgr. Martina PERHÁČOVÁ                                                                                                 

overovateľ                          overovateľ                    zapisovateľka 


