Zápisnica zo stretnutia chatárov ohľadom rekonštrukcie ciest v RO Domaša Dobrá
Sobota, 24. júna 2017 – 13:00 hod

ZÁPISNICA
zo stretnutia chatárov ohľadom rekonštrukcie havarijného stavu miestnych komunikácií
v rekreačnej oblasti Domaša – Dobrá, ktoré sa konalo dňa 24. júna 2017 v priestoroch
hotela Garden, na ulici Nad prístavom č. 1 v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.

___________________________________________________________
Názov ulice:
Nábrežná, Športová, Šikmá, Na vyhliadke, Nábrežná
Prítomní za obecný úrad:
Mgr. Radovan KAPRAĽ - starosta obce
Ing. Katarína ŠVECOVÁ – zástupkyňa starostu obce
Júlia KUSKOVÁ – pracovníčka OcÚ
Prítomní vlastníci chát :
Štefan VAČANIČ
Jakub SOTÁK
Miroslav SMOLEŇ
Peter FERIANČÍK
Ing. Rastislav FERJANČÍK
Peter BOMBA
Doc. Teodor HREHOVČÍK
Mgr. Stanislav ONDERKO
Anton MACKO
Ing. Peter GECÍK
Miroslav BOSÁK
Mgr. Martin TABAČKO
Frederik KDCZI
Ing. Martin KRESTA
Ing. Miloš MARTINOVIČ
Michal GUZA
Karol ILLES
Viktor KRESTA
Ing. Jaroslav RUŽIČKA
MUDr HORANSKÝ
Ing. JANČÍK
Ing. Anna PETRÍKOVÁ
Ing. Dušan ŠINDLERY
Igor ČISKO
Stanislav TEREFENKO
Dária TUREKOVÁ
Vladimír ILČÍK

Ladislav MITAĽ
Mgr. Pavol ADAMKOVIČ
Oto ADAMKOVIČ
Ing. Andrej MAŠLEJ
Ing. Ján KMEČ
Anton BERDIS
Iveta HAŠŠOVÁ
Juraj ŠANDREJ
Ing. Pavol FABIÁN
Mgr. Lucia KAJLA
Božena PLIŠKOVÁ
Peter GAŠPAROVIČ
Ospravedlnení:
Anna BOSÁKOVÁ
Juraj ŠOTT

ROKOVANIE
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 Tabačko sa informuje o technickej stránke rekonštrukcie, materiálové zloženie
a pod.
Odpoveď starostu: Starosta odpovedal, že presne sa vyjadriť nevie. Niekde sa dá položiť
asfalt ale niekde nie. S určitosťou však vie povedať, že možnosti sú buď asfalt, betón
alebo betónové panely, niekde betónové koľaje.



Chatárka sa pýta, ako sa bude riešiť situácia, ak po rekonštrukcii niekto nový, kto bude
stavať chatu zničí cestu stavebnými autami.
Odpoveď starostu: starosta vyjadruje porozumenie s jej obavami ale tvrdí, že všetci sme
stavali chaty a všetci ich raz budeme rekonštruovať, úplne vylúčiť sa to nedá. Osobne ani
nevidí nejakú novú možnosť na výstavbu ďalších chát z dôvodu nedostatku stavebných
pozemkov.



Chatárka veľmi víta takéto rozhodnutie o rekonštrukcii ciest. Poznamenala, že sa už raz
v minulosti skladali a vyzbierali okolo 3600 eur, no osobne netuší kde tieto peniaze
skončili a ako sa použili. Starosta vysvetľuje postup, akým sa rekonštrukcia bude
realizovať a odkazuje na web stránku www.kvakovce.eu, kde je kolonka RO Dobrá
a podkolonka Rekonštrukcia ciest, chatári nájdu zoznam chatárov, ich príspevky na cestu
ako aj iné informácie ohľadne rekonštrukcie ciest.



Chatár sa pýta na odvodnenie cesty. Všetci súhlasia, že v prípade rekonštrukcie treba
cestu nejakých spôsobom odvodniť lebo bude hroziť riziko opätovného zničenia cesty.



Chatár sa informuje ohľadne vysporiadania pozemkov pod predmetnými cestami.
Starosta informuje, že v tejto lokalite sú všetky pozemky pod cestami vysporiadané a sú
vo vlastníctve obce.



Chatár osobne súhlasí s prispením na rekonštrukciu ciest. Informuje sa ohľadom
vyhýbacích miest na ceste. Či sa s nimi počíta, a či to bude možné. Starosta informuje, že
to možné nebude.



Chatárka sa informuje o tom, ako obec dospela k príspevku na jednu chatu vo výške 250
eur a či je suma konečná.
Odpoveď starostu: Starosta odpovedá, že suma 250 eur je konečná a meniť sa nebude.
Obec má k dispozícii približný rozpočet. Táto suma bola rozrátaná medzi počet chát
a zvyšok chýbajúcej sumy bude doplatená obcou.



Chatár poznamenal, že už v minulosti investovali do prístupovej cesty a stále sa tam
otáčajú rybári a ničia cestu. Starosta chatárom navrhol osadenie rampy na cestu, ktorá
by zamedzovala vstupu ostatným ľuďom okrem chatárov.



Chatár poukázal a značku „zákaz vjazdu“ ktorá je osadená na začiatku ich cesty. Žiada
o osadenie doplnkovej tabule „okrem chatárov“ vzhľadom na to, že ak je tam iba „zákaz
vjazdu“, tak všetci porušujú dopravné predpisy. Starosta povedal, že doplnkovú značku
osadíme.



Chatárka súhlasí s príspevkom chatárov ale ich cestu považuje za prioritu lebo na rozdiel
od ostatných ciest, je ich cesta úplne neprejazdná. Starosta očakáva aby ten čo cestu
zničil pri výstavbe chaty, dal túto cestu do pôvodného stavu a následne by sa pristúpilo
ku komplexnej rekonštrukcii ciest.



Chatár navrhol, aby obec doplnila tabuľku pod zákazovú značku zákaz vjazdu neplatí pre
vlastníkov rekreačných chát.

Záver
Starosta uviedol, že v lokalite ulíc Nábrežná, Letná, Športová, Námornícka, Šikmá a Na
vyhliadke je situácia trochu odlišná, ako v iných lokalitách, lebo niektoré ulice využívajú len
úsek cesty cez zosuv. Preto navrhol, aby bola výška príspevku odlišná takto:
- Vlastníci chát na uliciach Nábrežná, Letná by prispeli sumou 150,- EUR.
- Vlastníci chát na uliciach Športová, Na vyhliadke, Námornícka, Šikmá by prispeli sumou
250,- EUR za chatu.
Požiadal prítomných, aby si to doma premysleli a do konca júna 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

