Zápisnica zo stretnutia chatárov ohľadom rekonštrukcie ciest v RO Domaša Dobrá
Sobota, 24. júna 2017 – 10:30 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:
Vodárenská
Prítomní za obecný úrad:
Mgr. Radovan KAPRAĽ - starosta obce
Ing. Katarína ŠVECOVÁ – zástupkyňa starostu obce
Júlia KUSKOVÁ – pracovníčka OcÚ
Prítomní vlastníci chát :
Michal MACKULIN
Ing. Juraj HUSOVSKÝ
Ing. Vasiľ RABAJDA
Miroslav PAŽUR
Jaroslav KOZÁK
Ing. Danica ADAMČÍKOVÁ
Mgr. Dušan CUKER
DISTROS s.r.o. v zastúpení Anna MACENKOVÁ
Jozef PENKSA
Ing. Pavol DŽUKA
Kamila HAJNIKOVÁ
Ing. Marián ERBY
Vincent FUŇÁK
Igor ORAVEC
Ing. Ľudovít KESLER
Jozef BALÁŽ
Daniela BALÍKOVÁ
Ing. Ján ČOREJ
Ladislav GABÁNI
Eva GREŠŠÁKOVÁ

Ospravedlnení:
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:


Chatárka poznamenala, že najväčší problém spôsobuje voda.



Chatár sa informuje, či v rámci rekonštrukcie ciest sa myslí aj na odbočky ku chatám
alebo sa bude rekonštruovať iba hlavná tepna.
Odpoveď starostu: starosta vysvetlil, že pri rekonštrukcii sa počíta iba s hlavnou cestou,
ale ak si chatári budú chcieť zrekonštruovať aj vjazdy ku chatám, tak obec vie chatárom
poskytnúť svojich zamestnancov na výpomoc na tie úseky, ktoré sú vo vlastníctve obce.



Chatár vyjadruje svoj názor, že súhlasí s komplexnou rekonštrukciou ciest ale navrhuje,
aby ešte pred realizáciou rekonštrukcie boli opravené diery na ceste pri vodárenskej
chate.



Chatár sa pýta starostu, ako dokáže prinútiť ľudí, aby sa všetci podieľali na rekonštrukcii
ciest, a teda, aby všetci prispeli dohodnutou sumou 250 eur.
Odpoveď starostu: Starosta odpovedal, že podľa jeho názoru by bolo ideálne, ak by
súhlasili všetci, aj keď sa nájdu výnimky, ale ľudia si musia uvedomiť, že je to najmä pre
nich a ich komfort. Navrhuje, aby každý vyjadril svoju ochotu prispieť/neprispieť do

konca mesiaca jún. Ak bude väčšina súhlasiť a iba pár ľudí nie, tak obec o tejto
skutočnosti bude informovať chatárov a oni budú mať konečné slovo, či aj napriek
neochote niekoľkých chatárov budú súhlasiť s rekonštrukciou cesty.


Chatárka sa pýta, či budú musieť prispieť na cestu aj napriek tomu, že oni sa už raz
skladali a asfaltovali cestu.
Odpoveď starostu: Starosta odpovedal, že toto sa zohľadniť nedá, lebo sa nachádzame
v bode nula. Každý v minulosti nejakým spôsobom prispel na opravu cesty, či už
svojpomocne, alebo ináč.

Záver
Starosta 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

