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ZÁPISNICA 
zo 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, 

ktoré sa konalo dňa 5.11.2019 o 08:00 hod. 
v zasadačke obecného úradu v Kvakovciach, Domašská č. 97/1. 

 
Predsedajúci:  
Mgr. Radovan KAPRAĽ 
 
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:  
Marek FOĽTAN 
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ 
František TUTKO 
Mgr. Martin TABAČKO 
Ing. František TOMKO 
 
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:  
Mgr. Martina PERHÁČOVÁ – zapisovateľka 
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór obce 
Ján ONDOVČÁK  
 
Ospravedlnení:  
 
 
R O K O V A N I E 
 
1. Otvorenie 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Radovan KAPRAĽ.  
 
Za zapisovateľa bola starostom určená:  
Mgr. Martina PERHAČOVÁ – pracovníčka OcÚ 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení títo poslanci:  
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ a Marek FOĽTAN  
 
Predsedajúci uviedol, že návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený 
v pozvánke.  
 
Program:  
3. Schválenie zámerov na odpredaj nehnuteľného majetku obce Kvakovce  

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. Záver 

 
Keďže neboli návrhy na doplnenie programu, starosta obce dal hlasovať o Návrhu programu 
v predloženom znení.   
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Hlasovanie č. 1:  
ZA: Foľtan, Karpjaková, Tutko, Tomko, Tabačko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Program bol schválený 

 
Bod č. 3.: Schválenie zámerov na odpredaj nehnuteľného majetku obce Kvakovce 
 
Starosta obce prezentoval žiadosti o dokúpenie jednotlivých pozemkov v rekreačnej oblasti Domaša 
Dobrá, ktorými si chatári zosúladzujú užívací stav. Jednotlivé žiadosti prediskutovala Komisia 
majetková a pri niektorých žiadostiach uviedli svoje výhrady. Starosta obce informoval, že na 
poslednú chvíľu boli doručené ešte nejaké žiadosti, ktoré neboli prediskutované v komisii, ale jedná 
sa o štandardné dokúpenia, preto navrhol, aby boli taktiež zaradené, lebo by ľudia museli čakať až do 
ďalšieho roka, keďže spravidla obec rieši záležitosti odpredajov raz ročne aby to bolo všetko pokope, 
prehľadné a transparentné.  
 
Komisia pri niektorých žiadostiach videla aj problém v tom, že žiadatelia majú len pozemok 
a nevlastnia chatu. Starosta obce v tejto súvislosti uviedol, že ak ľudia vlastnia pozemok dlhé roky 
a chcú si ho zväčšiť, nemá zmysel im to odopierať, lebo aj tak by obec nevedela tento pozemok 
odpredať ináč. Navyše obec do zmlúv dáva aj klauzuly, ktoré bránia pred špekuláciami.  
 
Starosta obce prečítal všetky žiadosti s uvedením ulíc, kde má dôjsť k odpredaju. Poslanci zobrali 
informácie na vedomie. Keďže medzi poslancami obce bol všeobecný súhlas s tým, aby došlo 
k odpredaju a keďže nie sú žiadne rozpory, starosta navrhol, aby hlasovali spoločne s tým, že každý 
odpredaj bude mať samostatné uznesenie. Tiež starosta informoval, že poslanec obecného 
zastupiteľstva Ing. František Tomko je v konflikte záujmov, keďže aj on si podal žiadosť o odkúpenie 
okolo jeho chaty, preto sa poslanec rozhodol, že hlasovať o týchto odpredajoch vôbec nebude.  
 
Starosta prečítal návrhy na uznesenie v tomto znení:  
 

Návrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  
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Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Časť parcely KN-C č. 1858/1 označenej ako diel č. 1 o výmere 43 m2a diel č. 2 o výmere 2 m2, ktoré sú 

popisne a graficky definované v predbežnom Geometrickom pláne, ktorý predložil žiadateľ. 

 

 

Žiadateľovi: 

Slanina Jozef r. Slanina, nar. 29.09.1977, bytom 1. mája 1224/9, 093 01Vranov nad Topľou, SR 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica:  Rybárska 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu 

a stavbu: rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. 

Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so 

stavom právnym. 

 

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Parcely KN-C č. 1786/124  o výmere 125 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a parcela 

KN-C č. 1786/127 o výmere 18 m2 , druh pozemku: ostatná plocha, zapísané na LV č. 451. 

 

Žiadateľovi: 

Ing. Hláč Milan r. Hláč, nar. 10.08.1958, bytom Štúrova 340/7, 094 31 Hanušovce nad Topľou, SR 

 

Predajná cena:  
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Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica:  Prešovská cesta 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu 

a stavbu: rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí 

dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Časti Parcely KN-C č. 2144/1 o výmere 175 m2, ktorá je označená ako diel č.1 a parcely KN-C č. 

2144/70 o výmere 86 m2 , ktoré sú zapísané v Geometrickom pláne č. 35344741 – 52/2019,  ktorý 

vypracoval dňa 27.09.2019 Marián Velčko  a ktorý predložil žiadateľ spolu so žiadosťou. 

 

Žiadateľovi: 

Jozefov Peter r. Jozefov, nar. 18.04.1965, bytom 094 02 Malá Domaša č. 134, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica:  Kvetná. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že ide o pozemok priamo susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý 

si chce týmto svoj pozemok rozšíriť.  
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Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely reg. KN-C č. 1858/120  o výmere 134 m2,  ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej 

parcely KN-C č. 1858/1 na základe geometrického plánu č. 68/2019, ktorý dňa 11.10.2019 vyhotovil 

Marián Urban. 

 

Žiadateľom: 

Gajdoš Jozef, nar. 03.09.1952 a Marta Gajdošová rod. Hermanovská, nar. 24.01.1956, obaja bytom 

Bystré č. 253, 094 34 Bystré, SR 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Severná    

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že ide o pozemok priamo susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý 

si chce týmto svoj pozemok rozšíriť.  

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 
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ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely reg. KN-C č. 1905/A  o výmere 379 m2a novovytvorenej parcely reg. KN-C č. 

1905/B  o výmere 25 m2 ktoré vznikli odčlenením z pôvodnej parcely KN-C č. 1905/1 na základe 

predbežného geometrického plánu, ktorý dňa 12.10.2019 vyhotovil Ing. Milan Horňak. 

 

Žiadateľovi: 

Ing. Soták Mikuláš r. Soták, nar. 21.02.1954, bytom Slanská 907/15, 093 03 Vranov nad Topľou 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Na vyhliadke  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že ide o pozemok priamo susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý 

si chce týmto svoj pozemok rozšíriť.  

 

  

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Časť parcely KN-C č. 2087/69 o výmere cca. 207 m2, ktorá je označená v  grafickom náčrte, ktorý 

predložil  žiadateľ spolu so žiadosťou. 
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Žiadateľovi: 

Polák Martin r. Polák, nar. 02.09.1974, bytom Amurská 1394/5, 040 12 Košice, SR 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Pod lesom  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu 

a stavbu: rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí 

dlhodobý užívací stav so stavom právnym.  

 

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely reg. KN-C č. 1960/46 o výmere 84 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej 

parcely KN-C č. 1960/1 na základe geometrického plánu č. 59/2019, ktorý dňa 20.09.2019 vyhotovil 

Marián Urban.   

 

Žiadateľom: 

Ing. Mgr. Jana Mýtniková MPH, bytom Tatranská č. 42, 080 01 Prešov, 

Anna Boroňová, rod. Pustayová, bytom Šmeralova č. 5, 080 01 Prešov, 

JUDr. Michal Boroň, bytom Lesnícka č. 62/a, Prešov – Solivar. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 



Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach 

5. novembra 2019 

 

Strana 8 z 31 
 

Ulica: Nábrežná 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia vlastnia v blízkosti predmetnej nehnuteľnosti svoju parcelu 

a stavbu: rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadatelia dlhodobo užívajú, týmto prevodom sa 

zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely KN-C č. 1978/142 o výmere 33 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej 

parcely KN-C č.1978/112 na základe geometrického plánu č. 84/2019, ktorý dňa 19.09.2019 vyhotovil 

Peter Petrík. 

 

Žiadateľom: 

Pavol Košuda, nar. 25.01.1957 a Viera Košudová rod. Tokárová, nar. 15.12.1957, obaja bytom Dukl. 

hrdinov 1002/3, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01, SR 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Vodárenská  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia vlastnia v blízkosti predmetnej nehnuteľnosti svoju parcelu 

a stavbu: rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadatelia dlhodobo užívajú, týmto prevodom sa 

zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 
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Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely KN-C č. 1978/136 o výmere 144 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej 

parcely KN-C č.1978/48 na základe geometrického plánu č. 36/2019, ktorý dňa 25.06.2019 vyhotovil 

Marián Urban. 

 

Žiadateľom: 

Jaroslav Kozák, nar. 01.06.1973, bytom Košická 30, 066 01 Humenné, SR 

Pavol Košuda, nar. 25.01.1957, bytom Dukl. hrdinov 1002/3, 093 01 Vranov nad Topľou, SR 

Ing. František Tomko, nar.03.08.1954, bytom Kvakovce 468, 094 02 Kvakovce, SR 

Jozef Baláž, nar.24.02.1955, bytom K Surdoku 21, 080 01 Prešov 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Vodárenská  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia vlastnia v blízkosti predmetnej nehnuteľnosti svoje parcely 

a stavby: rekreačné chaty. Predmetnú parcelu žiadatelia dlhodobo užívajú, týmto prevodom sa 

zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym a žiadatelia získajú do podielového 

spoluvlastníctva prístupovú cestu k svojím nehnuteľnostiam.  

 

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 
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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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely KN-C č. 1905/210 o výmere 294 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej 

parcely KN-C č.1905/185 na základe geometrického plánu č. 57/2019, ktorý dňa 07.09.2019 vyhotovil 

Marián Urban. 

 

Žiadateľovi: 

MUDr. Pavol Kožár rod. Kožár, bytom Jurkovičova 6580/14, Prešov, PSČ 080 01, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Letná  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu 

a stavbu: rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí 

dlhodobý užívací stav so stavom právnym.  

 

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  
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Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely KN-C č. 1858/118 o výmere 250 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej 

parcely KN-C č.1858/1 na základe geometrického plánu č. 34331450 – 015/2019, ktorý dňa 

07.08.2019 vyhotovil Ing. Ľubomír Perejda. 

 

Žiadateľom 

Ružena Mihoková rod. Miltáková, nar. 22.04.1945, bytom Sídl. I.  970, Vranov nad Topľou, PSČ 093 

01, SR, 

MUDr. Igor Mihók rod. Mihók, nar. 19.12.1964, bytom Slnečná 456/15, Vranov nad Topľou, PSČ 093 

01, SR, 

Ing. Marián Mihók rod. Mihók, nar. 13.09.1966, bytom Slnečná 457/17, Vranov nad Topľou, PSČ 093 

01, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Rybárska 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia vlastnia v blízkosti predmetnej nehnuteľnosti svoju parcelu 

a stavbu: rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadatelia dlhodobo užívajú, týmto prevodom sa 

zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Parcely KN-C č. 2016/5 o výmere 45 m2, druh pozemku: ostatná plocha , zapísaná na LV č. 451, 

v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce. 
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Žiadateľovi: 

JUDr. Ivan Mikloš, rod. Mikloš, nar. 05.05.1987, bytom Ďumbierska 6866/9 Prešov, PSČ 080 01, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Vodárenská 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu 

a stavbu: rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí 

dlhodobý užívací stav so stavom právnym.  

  

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely KN-C č. 1811/95 o výmere 77 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely 

KN-C č.1811/1 na základe geometrického plánu č. 34/2019, ktorý dňa 08.07.2019 vyhotovil Marián 

Urban. 

 

Žiadateľovi: 

Ing. Višňovský Vladimír rod. Višňovský, nar. 14.07.1963, bytom Záhradná 784/14, Vranov nad Topľou, 

PSČ 093 01, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  
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Ulica: Západná 218 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu 

a stavbu: rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí 

dlhodobý užívací stav so stavom právnym.  

  

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely KN-C č. 2025/7 o výmere 199 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely 

KN-C č. 2025/1 a novovytvorenej parcely KN-C č. 2053/186 o výmere 128 m2, ktorá vznikla 

odčlenením z pôvodnej parcely KN-C č.2053/3 na základe geometrického plánu č. 33/2019, ktorý dňa 

20.06.2019 vyhotovil Marián Urban. 

 

Žiadateľovi: 

Ing. Mihok Martin rod. Mihok, nar. 21.07.1984, bytom Vansovej 6532/10, Prešov, PSČ 080 01, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Vodárenská 9/160 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu 

a stavbu: rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí 

dlhodobý užívací stav so stavom právnym.  
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Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely KN-C č. 2078/33 o výmere 57 m2 ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely 

KN-C č. 2078/1 a novovytvorenej parcely KN-C č. 2087/135 o výmere 71 m2, ktorá vznikla odčlenením 

z pôvodnej parcely KN-C č. 2087/92 na základe geometrického plánu č. 233/2019, ktorý dňa 

22.05.2019 vyhotovil Marián Urban. 

 

Žiadateľom: 

Vysoký Ivan rod. Vysoký nar. 10.11.1943  a Bernardína Vysoká r. Tušajová, nar. 06.12.1946, obaja 

bytom 1. mája 1229/16, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Pod Lesom 987/7 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia vlastnia v blízkosti predmetnej nehnuteľnosti svoju parcelu 

a stavbu: rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadatelia dlhodobo užívajú, týmto prevodom sa 

zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

  

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja obecného majetku 
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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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely CK-N č. 1858/121 o výmere 72 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej 

parcely KN-C č. 1858/1 na základe geometrického plánu č. 77/2019, ktorý vyhotovil dňa 30.10.2019 

Marián Urban 

 

Žiadateľovi: 

Vaľko Ján r. Vaľko, nar. 26.08.1974, bytom Soľ č. 384, 094 35 Soľ, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Severná 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu 

a stavbu: rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí 

dlhodobý užívací stav so stavom právnym.  

  

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja sa týka parciel, ktoré sú vo vlastníctve Obce Kvakovce, pričom všetky parcely sa 

nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: Kvakovce.  
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Konkrétne sa jedná o zámer predaja: 

Parcely CK-N č. 2171/12 o výmere 94 m2, ktorá vznikla rozdelením tejto parcely KN-C č. 2171/12 na 

základe geometrického plánu č. 282/2019, ktorý vyhotovil dňa 05.11.2019 Marián Urban 

 

Žiadateľovi: 

Ing. Peter Kovalčin, rod. Kovalčin, nar.23.06.1970, bytom Mlynárska 13, 040 01 Košice, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica:  Kvetná 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu 

a stavbu: rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. 

Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so 

stavom právnym. 

  

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely CK-N č. 1811/96 o výmere 77 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely 

KN-C č. 1811/1 na základe geometrického plánu č. 45360090-104/2019, ktorý vyhotovil dňa 

10.11.2019 Ing. Slavko Magura. 

 

Žiadateľovi: 

Hreha Stanislav rod. Hreha, nar. 25.10.1977, bytom Moravany č. 29, 072 03 Michalovce, SR. 
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Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Suchý vrch 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu 

a stavbu: rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí 

dlhodobý užívací stav so stavom právnym.  

  

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely CK-N č. 1960/48 o výmere 86 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely 

KN-C č. 1960/1 na základe geometrického plánu č. 34896821-78/2019, ktorý vyhotovil dňa 

13.11.2019 Pavol Popaďak. 

 

Žiadateľom: 

Ing.  Bendžala Ján r. Bendžala, nar. 03.05.1968 a Ing. Miroslava Bendžalová r. Gešperová, nar. 

08.08.1968, obaja bytom Karpatská ulica 8402/9A, 010 08 Žilina, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Nábrežná 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
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Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia vlastnia v blízkosti predmetnej nehnuteľnosti svoju parcelu 

a stavbu: rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadatelia dlhodobo užívajú, týmto prevodom sa 

zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym a žiadatelia získajú prístup k nehnuteľnostiam v ich 

vlastníctve. 

 

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely CK-N č. 2053/188 o výmere 223 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej 

parcely KN-C č. 2053/3 na základe geometrického plánu č. 76/2019, ktorý vyhotovil dňa 04.11.2019 

Marián Urban 

 

Žiadateľom: 

Ing. Ján Kravec, nar. 24.12.1956 a manželka Gabriela rod. Goffová nar. 07.06.1957, obaja bytom 

Viničná 247, 093 01 Vranov nad Topľou. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Ku vleku 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že ide o pozemok priamo susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý 

si chce týmto svoj pozemok rozšíriť.  

 

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 
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schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely KN-C 1960/47 o výmere 118 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely 

KN-C č. 1960/1 a novovytvorenej parcely KN-C 1960/48 o výmere 177 m2, ktorá vznikla odčlenením 

z pôvodnej parcely KN-C č. 1960/1 na základe geometrického plánu č. 281/2019, ktorý vyhotovil dňa 

31.10.2019 Marián Urban. 

 

Žiadateľovi: 

Ing. Tibor Mocsári, bytom Okulka X 15/12, 093 01 Vranov nad Topľou, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Nábrežná 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu 

a stavbu: rekreačnú chatu. Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí 

dlhodobý užívací stav so stavom právnym.  

 

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 
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Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely KN-C č.1858/1 ako diel č.2  o výmere 41m2, ktorá vznikla odčlenením 

z pôvodnej parcely KN-C č. 1858/1 na základe geometrického plánu č. 80/2017, ktorý vyhotovil dňa 

06.09.2017 Marián Urban a úradne overila dňa 26.9.2017 Ing. Lenka Husivargová, číslo overenia G1 – 

480/2017. 

 

Žiadateľovi: 

Mgr. Hlad Michal rod. Hlad, nar. 30.03.1984, bytom Slnečná 449/2, 093 01 Vranov nad Topľou, SR 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica:  Rybárska 15/395 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu 

a stavbu: rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. 

Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so 

stavom právnym. 

 

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 
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Novovytvorenej parcely KN-C č.1811/94  o výmere 289 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej 

parcely KN-C č. 1811/1 na základe geometrického plánu č. 127/2017, ktorý dňa 29.10.2018 vyhotovil 

Marián Urban. 

 

Žiadateľom: 

Balický Dušan r. Balický, nar. 15.09.1975 a Anna Balická r. Kopková, nar. 31.03.1975, obaja bytom  

Juh 1052/32, 093 01 Vranov nad Topľou, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Suchý vrch 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia vlastnia hneď vedľa predmetnej nehnuteľnosti svoju parcelu 

a stavbu: rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa ich nehnuteľností. 

Predmetnú parcelu žiadatelia dlhodobo spoločne užívajú, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý 

užívací stav so stavom právnym. 

 

  

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely KN-C č.1960/41  o výmere 90 m2 a novovytvorenej parcely KN-C č. 1960/42 

o výmere 38 m2, ktoré vznikli odčlenením z pôvodnej parcely KN-C č. 1960/1 na základe 

geometrického plánu č. 142/2018, ktorý dňa 18.09.2018 vyhotovil Marián Urban. 

 

Žiadateľom: 
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Ing. Fabián Pavol r. Fabián, nar. 22.03.1936 a Mária Fabiánová r. Horňáková, nar. 14.08.1940, obaja 

bytom Nemocničná 12, 066 01 Humenné, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica: Nábrežná 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia vlastnia hneď vedľa predmetnej nehnuteľnosti svoju parcelu 

a stavbu: rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa ich nehnuteľností. 

Predmetnú parcelu žiadatelia dlhodobo spoločne užívajú, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý 

užívací stav so stavom právnym. 

 

  

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 

novovytvorenej parcely reg. KN-C č. 2172/19 o výmere 106m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej 

parcely KN-C č. 2172/1 na základe geometrického plánu č. 100/2019, ktorý vyhotovil dňa 26.10.2018 

Ing. Marián Urban 

 

 

Žiadateľovi: 

Venceľová Mária r. Venceľová, nar. 08.09.1986, bytom Letná 1909/13, 093 02 Hencovce, SR. 

 

Predajná cena:  
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Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica:  Májová 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu 

a stavbu: rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. 

Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so 

stavom právnym. 

  

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely reg. KN-C č. 2090/37 o výmere 501m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej 

parcely KN-C č. 2090/1 na základe geometrického plánu č. 99/2019, ktorý dňa 04.11.2019 vyhotovil 

Ing. Marián Urban  

  

Žiadateľovi: 

Ondovčák Ján r. Ondovčák, nar. 14.01.1966, bytom Obchodná 98/1,  094 02 Kvakovce, SR. 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica:  Kvakovská 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že ide o pozemok priamo susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý 

si chce týmto svoj pozemok rozšíriť.  
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Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely reg. KN-C č. 1978/137 o výmere 74 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej 

parcely KN-C č. 1978/112 na základe geometrického plánu č. 36/2019, ktorý dňa 25.06.2019 vyhotovil  

Marián Urban  

 

Žiadateľovi: 

Ing. František Tomko, nar. 03.08.1955, bytom Kvakovce 468, 094 02 Kvakovce, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica:  Vodárenská 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu 

a stavbu: rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. 

Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so 

stavom právnym. 

  

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 
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Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely reg. KN-C č. 2144/74 o výmere 78 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej 

parcely KN-C č. 2144/32 a novovytvorenej parcely reg. KN-C č. 2144/73 o výmere 35 m2, ktorá vznikla 

odčlenením z pôvodnej parcely KN-C č. 2144/25 na základe geometrického plánu č. 67/2019, ktorý 

dňa 30.10.2019 vyhotovil  Marián Urban  

 

Žiadateľovi: 

Juliana Chovancová, rod. Kusková, nar.03.10.1989, bytom sídl. Juh 1048/55, 093 01 Vranov nad 

Topľou, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica:  Vinárska 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu 

a stavbu: rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. 

Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so 

stavom právnym. 

  

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 
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Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely reg. KN-C č. 1858/119 o výmere 761 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej 

parcely KN-C č. 1858/1 ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 273/2019, ktorý dňa 

31.10.2019 vyhotovil  Marián Urban. 

 

Žiadateľovi: 

RNDr. Valéria Novikmecová, rod. Mihalkaninová, nar.27.05.1974, bytom Sadová 1071/2D, 093 03 

Vranov nad Topľou, SR. 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica:  Rybárska 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu 

a stavbu: rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. 

Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so 

stavom právnym. 

  

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o zámere prevodu obecného majetku, 

ktorý je špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámer predaja 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: predaj nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer predaja je pri každom pozemku samostatne zdôvodnený, pričom 

podkladom pre posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer predaja obecného majetku na 

ktorý sa vzťahuje tento osobitný zreteľ je v každom prípade reálny stav miesta a geometrický plán, 

resp. predbežný zákres ktorý si dali vyhotoviť jednotliví žiadatelia o kúpu pozemkov. 

 

Zámer predaja 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 zámer predaja: 

Novovytvorenej parcely reg. KN-C č. 2144/75 o výmere 342 m2, ktorá vznikla odčlenením od parciel 

KN-C č. 2144/25 a KN-C č. 2144/32 ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 66/2019, ktorý 
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dňa 11.10.2019 vyhotovil  Marián Urban. A zámenu parcely 2200/4 o výmere 29 m2, ktorá vznikla 

odčlenením z parcely KN-C č.2200 v prospech obce Kvakovce. 

 

Žiadateľovi: 

Mgr. Helena Tecáková, rod. Olearníková, nar.29.03.1960, bytom sídl. Juh 1057/11, 093 01 Vranov nad 

Topľou, SR. 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 

8,96 EUR/m2, ktorý ohodnocoval pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  

 

Ulica:  Vinárska 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadateľ vlastní hneď vedľa predmetných nehnuteľností svoju parcelu 

a stavbu: rekreačnú chatu, pričom predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho nehnuteľností. 

Predmetnú parcelu žiadateľ dlhodobo užíva, týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so 

stavom právnym. 

  

Hlasovanie č. 2:  
ZA: Tabačko, Tutko, Karpjaková, Foľtan 
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
Uznesenie bolo prijaté. Zámery na odpredaj boli schválené.  

 
Bod č. 4.: Rôzne 
 
A: Vodovod v obci Kvakovce 
 
Starosta obce informoval poslancov o cedácii vodovodu na Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť 
a.s. Košice, ktorá by stavbu mala časom dokončiť podobne, ako dokončuje kanalizáciu a čističku 
odpadových vôd. Je to dlhodobý proces, ktorý trvá od roku 2016. V roku 2017 predošlé obecné 
zastupiteľstvo Uznesením č. 293/2017 rozhodlo o odstúpení od zmluvy s dodávateľom stavby pre 
nedostatok peňazí. Následne obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 295/2017 a Uznesením č. 300/2017 
rozhodlo o odpredaji rozostavanej stavby vodovodu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre 
Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. Košice za 1,- EUR. Vo VVS a.s. sa rozhodli riešiť veci 
postupne, najprv sa cedovala stavba kanalizácie a čističky, následne sa pristúpilo k riešeniu vodovodu 
a vodného zdroja, ktorý je trochu problematický. Starosta im navrhol elegantné riešenie, ako vyriešiť 
situáciu s vodou. Existujúci vodojem, na ktorý sú napojené obce Malá Domaša a Slovenská Kajňa 
čerpá vodu zo studní a tlačí ju do vodojemu, ktorý zásobuje dediny. Kapacita vodojemu je dnes na 
hrane. Ak by VVS a.s. vybudovala vodojem v Kvakovciach a prepojili by vodovod v Kvakoviaciach 
s vodovodom na Hrune, dokázali by samospádom zásobovať celú dolinu a prepojili by sa vodovodné 
sústavy, čo by bolo jednak lacnejšie, keďže voda by išla samospádom a zväčšila by sa kapacita pre 
celú dolinu. Na vodovod v Slovenskej Kajni je napojená aj Zelená lagúna a obec Kvakovce má 
spracovaný projekt na vodovod od Zelenej lagúny až po ulicu Nábrežná na Dobrej, čím by sa podarilo 
zásobovať vodou celú Dobrú aj Národné centrum vodných športov, oddychu a športovej histórie. 
Diskutabilný je však vodný zdroj v Kvakovciach, je na VVS a.s., ako to posúdia. V súčasnosti pripravili 
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zmluvu na cedáciu, aby mohli zrealizovať vodovod na ulici Panská v Kvakovciach, keďže ju obec chce 
rekonštruovať. Následne sa pristúpi k riešeniu celého vodovodu aj vodného zdroja. Keďže v tejto 
súvislosti neboli zo strany poslancov obecného zastupiteľstva ďalšie otázky, starosta obce prečítal 
Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že obec Kvakovce nemá dostatok finančných prostriedkov na 

dokončenie rozostavanej stavby „Vodovod Kvakovce + vodný zdroj“ a je vysoko nepravdepodobné, 

aby obec Kvakovce v najbližších desiatich rokoch mohla dokončiť stavbu z vlastných zdrojov.  

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie ohľadom možnosti dokončiť vodovod v obci 
Kvakovce prostredníctvom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s..  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  
                                                                 
a) Zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby „Vodovod Kvakovce + 

vodný zdroj“ 
b) Zriadenie vecného bremena na obecných pozemkoch bezplatne na celú cedovanú trasu vodovodu 

v obci Kvakovce v prospech VVS, a.s. Košice. 
c) Zmluvu o odpredaji rozostavanej časti stavby „Vodovod Kvakovce + vodný zdroj“ medzi obcou 

Kvakovce a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Košice.  
 

Hlasovanie č. 3:  
ZA: Foľtan, Karpjaková, Tomko, Tabačko, Tutko  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. Zmluva o postúpení práv bola schválená.  

 
B: Verejná obchodná súťaž na predaj dreva z obecného lesa 
 
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o výsledkoch verejnej obchodnej súťaže 
na predaj dreva z obecného lesa. Obec uskutočnila v poradí už druhú súťaž, nakoľko v prvej súťaži sa 
síce prihlásili uchádzači, ale podľa zastupiteľstva neponúkli až tak výhodné podmienky pre obec. 
Podmienky súťaže obec zverejnila na webe, úradnej tabuli aj v miestnej tlači. Do súťaže sa prihlásili 
viacerí uchádzači. Obecný úrad výsledky súťaže sprístupnil členom Komisie pre hospodárenie 
v obecnom lese a starosta obce požiadal p. Foľtana, aby sa vyjadril k danej veci.  
 
Marek FOĽTAN – pozrel si ponuky uchádzačov a cena je vyššia ako naposledy.  V lese treba 
hospodáriť, máme lesohospodársky plán. Je pravdou, že ceny dreva išli dole a preto je toho názoru, 
aby sa odsúhlasil odpredaj drevnej hmoty víťaznému uchádzačovi.  
 
František TUTKO – súhlasí s p. Foľtanom, treba všetko kontrolovať aj s odborným lesným 
hospodárom.  
 
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór uviedol, že je to v poradí už druhá súťaž a myslí si, že treba to 
odsúhlasiť, lebo v lese je určitý plán, ktorý by sa mal dodržiavať a je to v poradí už druhá súťaž.  
 
Keďže v tejto súvislosti panoval medzi poslancami obce všeobecný súhlas s tým, aby obec odsúhlasila 
odpredaj drevnej hmoty, starosta obce prečítal Návrh na uznsenie v tomto znení:  
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky verejnej obchodnej súťaže na predaj dreva 
z obecného lesa. Podmienky súťaže boli uverejnené v regionálnej tlači Vranovské novinky, na 
internete aj na úradnej tabuli obce Kvakovce.  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu zmluvu medzi obcou Kvakovce a víťaznou spoločnosťou IMB 
Group s.r.o., Chotčanská č. 209/107, 091 01  Stropkov, IČO: 46 455 094.   
 
Hlasovanie č. 4:  
ZA: Foľtan, Karpjaková, Tomko, Tabačko, Tutko  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. Odpredaj dreva bol schválený.  

 
C: Cesta Domaša Dobrá – Domaša Tíšava 
 
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že obec získala Delimitačný protokol na 
cestu, ktorá bola vybudovaná za bývalého režimu. Informoval, že podľa zákona všetky cesty 
vybudované za bývalého režimu mali prejsť na obce a mestá, alebo iné inštitúcie. K tejto ceste však 
neboli žiadne doklady, preto požiadal Okresný úrad o vydanie delimitačného protokolu, čo sa aj stalo. 
Obec má k dispozícii Geometrický plán pre majetkovoprávne vysporiadanie. Keďže v tejto súvislosti 
neboli ďalšie otázky, starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu ohľadom delimitačného protokolu na cestu medzi 
rekreačnou oblasťou Domaša Dobrá a Domaša Tíšava. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie 
miestnej účelovej komunikácie do majetku obce Kvakovce.  
 
Obecné zastupiteľstva schvaľuje všetky právne úkony, ktoré budú viesť k vysporiadaniu pozemkov pod 
miestnou účelovou komunikáciou, t.j. uzatváranie nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv, respektíve zmlúv 
o zriadení vecného bremena.  
 
Hlasovanie č. 5:  
ZA: Foľtan, Karpjaková, Tomko, Tabačko, Tutko  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  

 
D: Cesta obec Kvakovce - Domaša Dobrá – lyžiarsky vlek 
 
Starosta obce informoval, že by bolo vhodné, aby obec vysporiadala aj cestu medzi obcou Kvakovce 
a rekreačnou oblasťou Domaša Dobrá vrátane cesty na lyžiarsky vlek. Ak sa to podarí, môže sa 
uvedená cesta opraviť, môže slúžiť aj na cyklochodník, alebo na zvážanie dreva. Na to je však 
potrebný geometrický plán. Medzi poslancami bol všeobecný súhlas, aby sa vyriešili aj tieto cesty, 
preto starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstva konštatuje, že miestna účelová komunikácia medzi obcou Kvakovce 
a rekreačnou oblasťou Domaša Dobrá a miestna účelová komunikácie vedúca k lyžiarskemu vleku 
bola vybudovaná podľa viacerých pamätníkov za bývalého režimu.  
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Obecné zastupiteľstva schvaľuje zameranie miestnej účelovej komunikácie medzi obcou Kvakovce 
a rekreačnou oblasťou Domaša Dobrá a miestnej účelovej komunikácie vedúcej k lyžiarskemu vleku, 
ktoré boli vybudované za bývalého režimu. Zároveň schvaľuje vyhotovenie geometrického plánu pre 
zápis ciest do katastra nehnuteľností.  
 
Obecného zastupiteľstvo schvaľuje všetky právne úkony, ktoré budú viesť k získaniu týchto 
komunikácií do majetku obce Kvakovce a dôjde k zosúladeniu skutkového stavu.  
 
Obecného zastupiteľstvo schvaľuje všetky právne úkony, ktoré povedú k vysporiadaniu pozemkov pod 
týmito komunikáciami, t.j. uzatváranie nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv, respektíve zmlúv o zriadení 
vecného bremena.  
 
Hlasovanie č. 6:  
ZA: Foľtan, Karpjaková, Tomko, Tabačko, Tutko  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  

 

E: Príprava návševy jeho eminencie kardinála Dominika Duku v obci Kvakovce 
 
Starosta informoval, že podľa predbežných informácií obec Kvakovce navštívi jeho eminencia kardinál 
Dominik Duka dňa 27. Júna 2020. Obec má v pláne zaviesť na Domaši tradíciu požehnania lodí 
a námorníkov a všetkých ľudí od vody podobne, ako to majú v Prahe na slávnostiach Navalis, na 
ktorých sa tento rok tiež zúčastili, keď išli po výletnú loď. Je potrebné začať prípravy v dostatočnom 
predstihu, aby to bolo dôstojné a aby sa slávnostne otvorila letná turistická sezóna. Medzi 
poslancami bol všeobecný súhlas, aby sa prípravy začali, preto starosta obce prečítal Návrh na 
uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu ohľadom návštevy jeho eminencie kardinála 
Dominika Duku v obci Kvakovce, ktorá by sa mala uskutočniť dňa 27. Júna 2020.  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie prípravných prác a kultúrneho programu pre dôstojnú 
reprezentáciu obce Kvakovce podľa uváženia vedenia obce Kvakovce, t.j. starostu obce, zástupkyne 
starostu obce, alebo zamestnancov obecného úradu.  
 
Hlasovanie č. 7:  
ZA: Foľtan, Karpjaková, Tomko, Tabačko, Tutko  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  

 
F: Zmena v Komisii majetkovej 
 
Starosta obce informoval, že predsedníčka Komisie majetkovej p. Mária Dančová sa vzdala funkcie 
z osobných dôvodov. Je pravdou, že pracuje v Rakúsku a keď príde domov, tak má veľa práce a preto 
jej rozhodnutie chápe. Poďakoval jej za doteraz vykonanú prácu v prospech obce a zaželal jej veľa 
úspechov v osobnom živote. Starosta uviedol, že je potrebné nahradiť aj bývalého poslanca p. Jána 
Čikota. Navrhol preto, aby sa predsedníčkou Komisie stala p. Perháčová, ktorá jednotlivé žiadosti aj 
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spracováva a za pána Čikota do komisie nastúpil p. Tabačko. Poslanci sa navrhovaným riešením 
súhlasili, preto starosta prečítal Návrh na uznesenie v tomot znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tieto komisie v tomto zložení:  

Komisia majetková 
Mgr. Martina Perháčová - predseda 
Ing. Ján Onderišin – podpredseda 
Matúš Ondovčák 
Anna Janevová 
František Tutko 
Mgr. Milan Petrík 
Marek Foľtan 
Mgr. Martin Tabačko 
 
Hlasovanie č. 8:  
ZA: Foľtan, Karpjaková, Tomko, Tabačko, Tutko  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo prijaté.  

 
Bod č. 6.: Diskusia 
 
V diskusii:  
 
Marek FOĽTAN – chcel sa opýtať, ako je to s Kultúrnym domom.  
 
Mgr. Radovan KAPRAĽ – starosta uviedol, že stavbu dodávateľovi pravdepodobne odovzdajú vo 
štvrtok.  
 

 
Bod č. 8.: Záver 
Starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončil.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Katarín KARPJAKOVÁ                          Marek FOĽTAN                       Mgr. Martina PERHÁČOVÁ                         

overovateľ                  overovateľ                  zapisovateľka 
 


