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ZÁPISNICA 
z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, 

ktoré sa konalo dňa 5.12.2019 o 09:00 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 
Matúš 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 odpredajov nehnuteľného majetku obce Kvakovce  

4. Návrh rozpočtu obce Kvakovce na rok 2020 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. 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 odpredajov nehnuteľného majetku obce Kvakovce 
 
Starosta obce informoval, že na predošlom obecnom zastupiteľstvo boli odsúhlasené Zámery na 
odpredaj nehnuteľného majetku obce Kvakovce ako prípady hodné osobitného zreteľa. Obecný úrad 
zverejnil jednotlivé zámery na odpredaj zákonom predpísaným spôsobom. Do zasadnutia 
zastupiteľstva bola doručená jedna námietka zo strany p. Vojtecha Kmeca, ktorý namietal odpredaj 
pozemky do podielového spoluvlastníctva na Vodárenskej ulici pre p. Baláža, p. Košudu, p. Tomka a p. 
Kozáka. Starosta uviedol, že vzhľadom na rozpor navrhuje vypustiť predmetný dokup z odpredaja, 
poslanci takýto postup odsúhlasili.  
 
Marek Foľtan – v jednom prípade sa jedná o dokúpenie parcely vo výmere približne 700 metrov 
štvorcových.  
 
Mgr. Radovan Kapraľ – starosta uviedol, že sa jedná o pozemok na Rybárskej ulici a žiadatelia si 
dokupujú pozemok v okolí ich chaty, ktorý užívajú. Nemá význam aby obec vlastníla predmetný 
pozemok, nakoľko zároveň získa príjmy za pozemok na ďalšie investície a tiež príjmy v podobe daní 
z nehnuteľností.  
 
Keďže medzi poslancami bol všeobecný súhlas s odpredajom pozemkov, starosta navrhol, aby sa 
hlasovalo o odpredaji pozemkov s tým, že každý bude mať samostatné Uznesenie. Tiež o pozemku,  
ktorý dokupuje poslanec Ing. František Tomko k jeho vlastnej chate sa bude hlasovať samostatne, 
keďže je ako poslanec v konflikte záujmov. Poslanci s navrhovaným postupom súhlasili a starosta 
obce prečítaly Návrhy na uznesenie v tomto znení:  
 
Starosta prečítal návrhy na uznesenie v tomto znení:  
 

 

Návrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 

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 prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 

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: 
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Ing. Hláč Milan r. Hláč, nar. 10.08.1958, bytom Štúrova 340/7, 094 31 Hanušovce 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:  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 prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 

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: 
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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 prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 

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 prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 

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 prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

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

predložil  žiadateľ spolu so žiadosťou. 

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 prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 

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:  
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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: 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 prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 

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: 
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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. 

  

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 

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 prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 

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 prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj 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 
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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 odpredaj: 

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. 

 

 

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 prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 
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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.  

 

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 prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 

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. 
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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: 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.  

 

  

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 

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 
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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 prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 

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 prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 
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schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 

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 prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 

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. 

 

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 prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 

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: 



Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach 

5. decembra 2019 

 

Strana 17 z 28 
 

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: 

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 prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 

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.  

 



Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach 

5. decembra 2019 

 

Strana 18 z 28 
 

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 prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 

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 
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Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 

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 prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj 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 
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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 odpredaj: 

 
 
 
Parcely KN-C č. 1811/86  o výmere 185 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaná na LV č. 451. 
 

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 prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

 

schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 

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: 

 

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 prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 
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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:  

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 prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 

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:  
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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:  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.  

  

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 

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. 



Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach 

5. decembra 2019 

 

Strana 24 z 28 
 

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 prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 

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 prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 
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schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 

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 

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, Tomko 
Proti:  
Zdržal sa:  
 
Uznesenie bolo prijaté. Odpredaje boli schválené.  

 
Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje odpredaj 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 odpredaj: 

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. 

 
Hlasovanie č. 3:  
ZA: Tabačko, Tutko, Karpjaková, Foľtan,  
Proti:  
Zdržal sa:  
Nehlasoval: Tomko 
 
Uznesenie bolo prijaté. Odpredaj bol schválený.  

 
Bod č. 4.: Návrh rozpočtu obce Kvakovce na rok 2020 
 
Starosta informoval obecného zastupiteľstvo o Návrhu rozpočtu, ktorý pripravila Ing. Mariňáková zo 
spoločnosti Úradovňa plus s.r.o., ktorá vykonáva účtovné služby pre obec Kvakovce. Požiadal 
hlavného kontrolóra obce Ing. Jána Tirpáka, aby prezentoval správu hlavného kontrolóra obce 
k Návrhu rozpočtu.  
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Ing. Ján Tirpák – hlavný kontrolór pri príprave rozpočtu spolupracoval s ekonómkou.  Prezentoval 
svoje stanovisko k Návrhu rozpočtu obce Kvakovce na rok 2020, ktoré dostal každý k dispozícii. 
Odporúča Návrh rozpočtu schváliť.  
 
Keďže medzi poslancami obce neboli ďalšie otázky a panoval všeobecný súhlas s návrhom, starosta 
obce prečítal Návrh na uznsenie v tomto znení:   
 
Obecné zastupiteľstvo v obci Kvakovce:  
 
a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Kvakovce Ing. Jána Tirpáka k Návrhu rozpočtu 

obce Kvakovce na roky 2020 - 2022, ktorého návrh bol vyvesený v zákonom stanovenom čase 
pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.  
 

b) schvaľuje Návrh rozpočtu obce Kvakovce na rok 2020 v predloženom znení, ktorý spracovala 
Janka MARIŇÁKOVÁ zo spoločnosti Úradovňa plus s.r.o., ktorá vykonáva účtovné služby pre obec 
Kvakovce. Kompletný návrh rozpočtu tvorí prílohu tohto uznesenia vrátane Stanoviska hlavného 
kontrolóra obce. 

 
Hlasovanie č. 4:  
ZA: Tabačko, Tutko, Karpjaková, Foľtan, Tomko 
Proti:  
Zdržal sa:  
 
Uznesenie bolo prijaté. Rozpočet obce Kvakovce na roky 2020 - 2022 bol schválený.  

 
Bod č. 5.: Rôzne 
 
A: Úprava rozpočtu obce Kvakovce na rok 2019 
 
Starosta obce informoval poslancov, že podľa spoločnosti Úradovňa plus s.r.o., ktorá vykonáva 
účtovné služby pre obec Kvakovce je potrebné schváliť Úpravy rozpočtu na rok 2019, keďže obci boli 
schválené viaceré dotácie a treba to zosúladiť. Keďže medzi poslancami panoval všeobecný súhlas, 
starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu 2019 vykonanú rozpočtovým 
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z., podľa návrhu spoločnosti Úradovňa 
plus s.r.o., ktorá vykonáva účtovné služby pre obec Kvakovce tak, aby boli zohľadnené všetky príjmy 
a výdavky obce Kvakovce v roku 2019 vrátane poskytnutých dotácií.  
 
Hlasovanie č. 5:  
ZA: Tabačko, Tutko, Karpjaková, Foľtan, Tomko 
Proti:  
Zdržal sa:  
 
Uznesenie bolo schválené. Úpravy rozpočtu boli schválené.  

 
B: Organizačné zmeny na obecnom úrade 
 
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že dlhoročná pracovníčka obce p. Anna 
Čikotová odchádza do dôchodku. V mene obecného úradu jej poďakoval za vykonanú prácu pre obec, 
zaželal jej dlhý a bezproblémový dôchodok. Uviedol, že sa spoločne dohodli, že ako dôchodkyňa bude 
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chodiť vypomáhať na obec na jeden deň v týždni. Celú agendu p. Anny Čikotovej preberie 
pracovníčka obce Mgr. Martina Perháčová.  Poslanci obce zobrali informáciu na vedomie.  
 

 
Bod č. 6.: Diskusia 
 
V diskusii:  
 
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ – uviedla, že je potrebné začať s prípravou altánku.  
 
Mgr. Radovan KAPRAĽ – starosta uviedol, že nemá s tým problém. Dohodlo sa, že poslanec p. Foľtan 
pripraví nákres jednoduchý a začne sa postupne na tom pracovať.  
 

 
Bod č. 8.: Záver 
Starosta poďakoval prítomným za účasť, zaželal všetkým Požehnané a milostiplné Vianočné sviatky 
a rokovanie zastupiteľstva ukončil.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Katarín KARPJAKOVÁ                          Marek FOĽTAN                       Mgr. Martina PERHÁČOVÁ                         

overovateľ                  overovateľ                  zapisovateľka 
 


