Zápisnica zo zasadnutia Komisie cestovného ruchu v Kvakovciach
30. septembra 2015

ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia Komisie cestovného ruchu v obci Kvakovce, ktoré sa konalo dňa 30.
septembra 2015 v priestoroch hotela Garden, na ulici Nad prístavom č. 1 v rekreačnej oblasti
Domaša Dobrá

___________________________________________________________
Predsedajúci:
Ing. Martina Timková, predsedníčka komisie
Prítomní členovia Komisie cestovného ruchu podľa prezenčnej listiny:
Rastislav KOŠALKO, podpredseda komisie
Ing. Katarína ŠVECOVÁ
Ing. Lenka BABINOVÁ
Anna JANEVOVÁ
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:
Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce
René PAVLÍK, Hotel Garden
Ospravedlnení:
Mgr. Milena TRYBULOVÁ – z dôvodu práceneschopnosti
Mgr. Silvia MANDUĽÁKOVÁ –z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti
Ing. Branislav FERIANČIK – z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti
ROKOVANIE
Bod č.1: Otvorenie
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Ing. Martina Timková, privítala prítomných
a predniesla program zasadnutia, ktorý bol stanovený v pozvánke.
Program:
2. Zoznámenie sa - predstavenie členov komisie
3. Letná turistická sezóna 2015 – zhodnotenie
4. Realizované činnosti samosprávy obce a ich vplyv na rozvoj CR v rekreačnej oblasti
5. Prerokovanie návrhu Štatútu rekreačnej oblasti Domaša Dobrá
6. Diskusia o projektoch rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu , návrhy investícií: móla,
prístavy, cyklistické chodníky, pláže a pod.
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

Program zasadnutia bol jednohlasne schválený. Podľa prezenčnej listiny bola komisia
uznášania schopná, prítomní boli 5. členovia komisie
Bod č.2: Zoznámenie sa - predstavenie členov komisie
Členovia komisie sa vzájomne zoznámili a predstavili oblasť svojej pôsobnosti.

Bod č.3: Letná turistická sezóna 2015 – zhodnotenie
Starosta obce zhrnul uplynulú letnú turistickú sezónu, ktorú nazval ako sezónu udržiavaciu.
Cieľom bolo vysledovať počas leta viaceré potreby strediska, či už sa jedná o pravidelnosť
kosenia verejných plôch, vývoz odpadu, návštevnosť, schopnosť zvládnuť väčšie kultúrnospoločenské podujatie akým bola Miss Domaša a podobne.
Bod č.4: Realizované činnosti samosprávy obce a ich vplyv na rozvoj CR v rekreačnej oblasti
Starosta obce informoval prítomných o aktivitách samosprávy, cieľom ktorých bolo pripraviť
optimálne podmienky pre letnú turistickú sezónu. Jedná sa o pravidelné kosenie trávnatých
plôch, čistenie priestranstiev, výrub nehodnotných drevín, zber a vývoz komunálneho
odpadu, sprevádzkovanie a oprava nefunkčného verejného osvetlenia. Ďalej rozšírenie web
stránky rekreačnej oblasti a vznik detašovaného pracoviska OcÚ priamo v rekreačnom
stredisku, predaj rybárskych lístkov pre návštevníkov.
Okrem toho podpredseda komisie Rastilav Košalko zorganizoval v spolupráci s Vranovskými
vydrami športové podujatie „Diaľkové plávanie“ za čo sa mu prítomní členovia komisie
poďakovali. Išlo o veľmi zaujímavé športové podujatie.
Bod č.5: Domaša Prerokovanie návrhu Štatútu rekreačnej oblasti Dobrá
Predsedníčka komisie zaslala členom komisie návrh Štatútu rekreačnej oblasti Domaša Dobrá
a s jednotlivými členom sa dohodli na jeho pripomienkovaní.
Štatút by mal riešiť viaceré oblasti a to:
-

Stavebnú uzáveru počas letnej turistickej sezóny
Obmedzenie psov na plážach
Stanovanie na nevyhradených priestranstvách
Zóny pre rybárov, ktorí po sebe nechávajú odpad na plážach
Parkovanie automobilov pri vode
Usmernenie kosenia v dňoch pracovného pokoja
Riešenie hluku z prevádzok
Mnohé iné oblasti

Členovia komisie sa dohodli, že štatút rekreačnej oblasti sa bude pripomienkovať priebežne
v mesiacoch október a november.
Členovia sa dohodli, že návrh bude zverejnený aj na internetovej stránke obce Kvakovce, aby
ho mohla pripomienkovať aj verejnosť a chatári.
Následne sa tieto pripomienky zapracujú do jednotného materialu a predložia sa na
rokovanie obecného zastupiteľstva. Po schválení Štatútu bude vydaná brožúrka s názvom
“Pravidlá hry”, ktorá bude distribuovaná všetkým chatárom spolu s daňovým výmerom na jar
v roku 2016.
Následne sa budú hľadať spôsoby, ako zabezpečiť dodržiavanie Štatútu medzi verejnosťou,
hlavne medzi návštevníkmi rekreačnej oblasti.
Starosta informoval o možnosti dohodnúť s mestom Vranov spoločnú obecnú políciu na
letné mesiace, skôr však preferuje súkromnú bezpečnostnú službu na letné mesiace, ktorá si
poradí s výtržníkmi a bude strážiť dodržiavanie poriadku.
Všetci prítomní členovia komisie sa zhodli na tom, že nie je možné akceptovať súčasný stav,
keď návštevníci strediska kempujú kde chcú bez existencie sociálnych zariadení, parkujú kde
chcú, robia neporiadok, ničia majetok chatárov a špinia stredisko.
Členovia sa dohodli, že sa všetky možnosti vyhodnotia a následne sa zvolí ďalší postup.
Závery k bodu č.5
1) Členovia komisie zašlú pripomienky k Štatútu do 30.11.2015 predsedníčke komisie:
martina.timkova8@gmail.com
2) Zverejniť Štatút na web stránke obce : obecný úrad – čím skôr

Bod č.6: Diskusia o projektoch rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu , návrhy investícií:
móla, prístavy, cyklistické chodníky, pláže a pod.
Členovia komisie a prítomní hostia diskutovali o nevyhnutnosti realizácie investičných
projektov, bez ktorých nie je možný ďalší rozvoj rekreačného strediska.
Starosta obce informoval, že začiatkom septembra s predsedom Komisie urbanizmu navštívil
obec Lipno nad Vltavou, kde si pozreli realizované aktivity samosprávy na Lipne. Navštívili
tam obecný úrad, podrobne si pozreli realizáciu cyklostezky v okolí Lipna, maríny Lipno,
výstavba nového centra obce, športové areály, turistické informačné centrá a podobne.
Predseda Komisie urbanizmu Ing. Peter Doričko s Ing. Matúšom Doričkom už viac ako 4
mesiace intenzívne pripravujú návrh štúdiu rekreačnej oblasti Domaša Dobrá, ktorá by mala
byť akousi víziou do budúcnosti.

Starosta obce zdôvodnil potrebu tvorby projektových dokumentácií a rozpočtov projektov
a následne hľadanie možnosti získania investičných zdrojov. Podľa neho sa netreba báť
vymýšľať rôzne aktivity, projekty, treba vyzvať aj ľudí, nech podávajú návrhy. Aj keď si niekto
možno bude myslieť, že naše návrhy sú megalomanské, tak nech si to pokojne myslí a je to
jeho problém. Zdôraznil, že Lipno bola pred 15 rokmi dedina plná drevorubačov a dnes tam
chodí 700 tisíc turistov ročne. Kto neverí, nech sa tam ide pozrieť.
Členovia komisie sa jednotne zhodli na tom, že je potrebné, v čo najkratšom čase začať
pripravovať reálne uskutočniteľné projekty, ktoré prinesú rozvoj cestovného ruchu
v rekreačnej oblasti.
Jednotliví členovia komisie navrhli tieto aktivity:
- Zmeny a doplnky územného plánu
- Sociálne zariadenia a sprchy
- Výstavba multifunkčného ihriska
- Výstavba cyklistického chodníka Dobá – Tíšava
- Výstavba kolonády okolo vody v zátoke na Dobrej
- Výstavba vodnej kolonády
- Vyčistenie mŕtveho ramena Domaše + obnova
- Výstavba maríny – prístavu v zátoke na Dobrej
- Chodník pre chodcov od hotela Zelená lagúna po kemping
- Lobing za vyhliadkovú loď
- Lanové centrum
- Vyhliadková veža
- Nájsť vhodný priestor pre autokemping ( rieši komisia urbanizmu )
- Nájsť vhodný priestor pre vyťahovanie a uskladnenie lodí ( rieši komisia urbanizmu )
- Vytvoriť priestor pre súkromníkov podnikajúcich v cestovnom ruchu
- Nájsť vhodný priestor na výstavbu bobovej dráhy
- Hľadať riešenia, ako využiť lyžiarsky vlek
- Rekonštrukcia ciest medzi rekreačnými chatami
- Rozšírenie verejného osvetlenia
- Výsadba parkovej zelene
- Rekonštrukcia cesty Kvakovce – Dobrá – vlek
- Turistické informačné centrum
- Hľadať možnosti rozšírenia vodovodu od hotela Zelená lagúna
Závery k bodu č. 6
Členovia komisie zašlú ďalšie návrhy projektov predsedníčke komisie do 30.11.2015:
martina.timkova8@gmail.com

Bod č.7: Rôzne
Členovia komisie diskutovali na témy:
- návrh a realizácia kultúrno-spoločenských a športových podujatí pre rok 2016, kalendár
podujatí, forma propagácie podujatí
- návrh a zabezpečenie propagačných a darčekových predmetov s logom rekreačnej
oblasti
- hľadanie riešenia, ako sa vysporiadať s rybármi, ktorí zanechávajú po sebe odpad
- rozšíriť parkovacie miesta
- vytvoriť podmienky pre požičovňu náradia vodných športov
Závery k bodu č.7
Členovia komisie zašlú návrhy:
- kultúrno-spoločenských a športových podujatí pre rok 2016
- návrhy propagačných a darčekových predmetov
predsedníčke komisie do 30.11.2015: martina.timkova8@gmail.com
Bod č.8: Diskusia
V diskusii nevystúpil nikto
Bod č.9: Záver
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť, vyzvala ich na zaslanie rôznych
podnetov a návrhov k štatútu, k aktivitám samosprávy a zasadnutie komisie ukončila.

Zapísala: Ing. Martina Timková

Overila: Anna Janevová

