
 
Zápisnica zo stretnutia chatárov ohľadom rekonštrukcie ciest v RO Domaša Dobrá 

Sobota, 1. júla 2017 – 9:00 hod 

 

ZÁPISNICA 
zo stretnutia chatárov ohľadom rekonštrukcie havarijného stavu miestnych komunikácií 
v rekreačnej oblasti Domaša – Dobrá,  ktoré sa konalo dňa 1. júla 2017  v priestoroch hotela 
Garden, na ulici Nad prístavom č. 1 v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

___________________________________________________________ 
 
Názov ulice:   
Agátová, Čerešňová, Ku vleku, Vinárska 
 
Prítomní za obecný úrad:   
Mgr. Radovan KAPRAĽ - starosta obce   
Ing. Katarína ŠVECOVÁ – zástupkyňa starostu obce 
Júlia KUSKOVÁ – pracovníčka OcÚ 
 
Prítomní vlastníci chát :  
Ing. Štefan DROZD 
JUDr. Vladimír KULKA 
Mgr. Helena TECÁKOVÁ 
Juliana KUSKOVÁ 
Štefan NUS 
Jozef HRUŠKA 
MUDr. Milan PIDANIČ 
Viliam MANDZÁK 
Michal BORONKAY 
MVDr. Milan ŠULIČ 
Mária BURCÁKOVÁ 
Milan ZENGEVALD 
Michal BOČKO 
Štefan HUMENÍK 
Ivan LENKO 
Anna MALEJČÍKOVÁ 
Pavol BARAN 
PhDr. Tomáš LEŠO 
Mgr. Ján TOMKO 
 
Ospravedlnení:  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
R O K O V A N I E  
 
Zasadnutie otvoril starosta obce Mgr. Radovan Kapraľ, ktorý informoval prítomných 
o aktuálnej situácii.  
 
Obec Kvakovce dala zamerať všetky cesty a ich skutkový stav v rekreačnej oblasti, čo súviselo 
aj s pomenovaním ulíc. Rovnako obec pripravila projekt na opravu jednotlivých miestnych 
komunikácií. Starosta informoval, že obec má záujem riešiť havarijný stav ulíc, ale možnosti 
rozpočtu sú obmedzené na možno tri ulice ročne a ulíc vo vlastníctve obce je viac ako 30.  
 
Aj preto obec zvolala rokovanie, aby vyzvala chatárov na určitú solidaritu, ktorý by spočíval 
v príspevku na rekonštrukciu cesty vedúcej k ich chate vo výške 250,- EUR s tým, že obec 
Kvakovce by zaplatila zvyšok.  
 
Situácia sa zmenila, nie všade je možné dať na povrch asfalt, najmä po posledných 
prívalových dažďoch a povodniach, niekde je vhodnejší betón, inde panely, všetko 
v závislosti od terénu.  
 
Snahou obce je urobiť komplexnejšie riešenie, ktoré by vydržalo viac rokov.  Za týmto 
účelom obec zamestnala aj pracovníkov prostredníctvom úradu práce. Kvalitná cesta či už 
z betónu, panelov, asfaltu, alebo betónových pásov znamená aj kvalitnú zimnú údržbu, 
keďže provizórne riešenie zničia dažde, alebo zimná údržba.  
 
Starosta požiadal prítomných, aby sa vyjadrili k navrhnutému riešeniu obce a otvoril diskusiu 
k tomuto bodu.  
 
Z diskusie:  
 

 Chatár vyjadril svoj názor, že podľa neho by sa všetci chatári mali spojiť, podporiť 
rekonštrukciu ciest a prispieť v dohodnutej sume 250 EUR.  
 

 Pani Bočková sa informovala o začatí rekonštrukcie ciest v prípade ak  všetci chatári 
prispejú 250 EUR.  
 
Odpoveď: Starosta odpovedal, že v momente, ak prispejú všetci chatári z konkrétnej 
ulice, vieme pristúpiť k rekonštrukcii a spustiť proces. Presné trvanie rekonštrukcie 
odhadnúť nevie, vzhľadom na rôznu náročnosť jednotlivých ulíc.  

 

 Chatár poznamenal, že cez ich cestu preteká veľa vody a na základe toho sa domnieva, že 
asfalt nebude dobrým riešením.  
Odpoveď: starosta uviedol, že nie všade je možné dať asfalt. Niekde sa dá dať asfalt, inde 
betón, betónové panely, alebo betónové pásy. Zvolí sa najlepšie riešenie.  

 



 Chatár sa informuje ohľadom vývozu odpadu.  
Odpoveď: Starosta informuje, že odpad sa vyváža podľa potreby, zvyčajne pred 
víkendom. Tak isto informuje, že pri kontajneroch boli rozmiestnené fotopasce, aby sa 
zamedzilo vyhadzovaniu stavebného odpadu a iného nelegálneho odpadu, lebo vývoz 
kontajnera stojí približne 300,- EUR a platíme to všetci. Vyzval chatárov, aby sa nebáli 
a odfotili do mobilu tých, čo hádžu do kontajnera stavebný odpad, alebo veľkoobjemový 
odpad.  

 

 Chatár sa informuje ohľadne financovania rekonštrukcie ciest.  
Odpoveď: Starosta vysvetľuje celý princíp. Poplatok na jednu chatu bol podľa prepočtov 
stanovený na 250 EUR. Je to určitá miera solidarity. Zvyšok peňazí potrebných na 
rekonštrukciu ciest doplatí obec tak, aby sme dosiahli kompletné riešenie.  

 
 
Záver 
Starosta požiadal prítomných, aby si to doma premysleli a do budúceho týždňa, t.j. do 10. 
Júla nahlásili obci Kvakovce svoje stanovisko, či sú ochotní prispieť na komplexnejšiu opravu 
cesty. Tí,  čo prítomní neboli, tých obecný úrad osloví telefonicky.  
 
 
Zapísala: Ing. Katarína Švecová – zástupkyňa starostu obce   

 

 

 

 

 

 

  


