Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach
11. októbra 2021

ZÁPISNICA
z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce,
ktoré sa konalo dňa 11.10.2021 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:
Ing. René PAVLÍK
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ
Mgr. Martin TABAČKO
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:
Mgr. Martina PERHÁČOVÁ – zapisovateľka
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór
Julian JANEV
Ospravedlnení:
František TUTKO
Marek FOĽTAN
Za zapisovateľa bola starostom určená:
Mgr. Martina PERHAČOVÁ – pracovníčka OcÚ
ROKOVANIE
1. Otvorenie
Zasadnutie zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Radovan KAPRAĽ.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení títo poslanci:
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ a Ing. René PAVLÍK
Predsedajúci uviedol, že návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený
v pozvánke.
Program:
3. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na investičný zámer - Cyklistický chodník
Kvakovce - Lyžiarsky vlek – Domaša Dobrá - Domaša Tíšava
4. Memorandum o spolupráci s PSK a spol.
5. Slovenské NAVALIS 2022
6. Rôzne
7. Diskusia
8. 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: Pavlík, Karpjaková, Tabačko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 3.: Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na investičný zámer - Cyklistický
chodník Kvakovce - Lyžiarsky vlek – Domaša Dobrá - Domaša Tíšava
Starosta obce informoval poslancov o tom, že obec sa snažila dohodnúť s Prešovským samosprávnym
krajom na tom, aby bolo prenesené investorstvo na túto inštitúciu, čo by bolo aj logické. Problém je
však v tom, že vyšla výzva na Ministerstve investícií a regionálneho rozvoja, kde sa dá žiadať na
cyklistický chodník. Lehota na predloženie žiadosti je dosť krátka a nestihne sa celé prenesenie
investorstva zrealizovať. Podľa starostu obce logika veci hovorí, že sa treba pokúsiť podať žiadosť
o NFP, keďže máme všetky podklady a uvidí sa, či bude projekt schválený.
Je pravdou, že je to veľmi náročná vec pre tak malú obec akou Kvakovce sú, starosta pracuje na pol
úväzku a na úrade pracuje jedna pracovníčka. Rovnako je to pomerne veľkás stavba, rozpočované
náklady sú viac 6 mil. EUR a preto aj miera spolufinancovania vo výške 5% je veľká pre obec s takým
rozpočtom. Na strane druhej však je tu reálna možnosť získať financie, preto sa o to podľa starostu
treba pokúsiť.
Mgr. Martin Tabačko – je potrebné sa o to pokúsiť.
Keďže k danému bodu neboli žiadne iné pripomienky a poslanci vyjadrili všeobecný súhlas so
schválením, starosta obce prečítal Návrh na uznsenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
a) spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom profesionálnej a skúsenej
firmy RamontBuilding s.r.o., IČO: 44873905.
b) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „CYKLOCHODNÍK – KVAKOVCE - DOMAŠA
DOBRÁ - DOMAŠA TÍŠAVA“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok s kódom: IROP-PO7-SC72-2021-74.
c) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
321053,71 EUR (resp. vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci).
e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce, respektíve
z iných zdrojov.
f) realizáciu a spustenie verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby vrátane stavebného
dozoru s tým, že k realizácii dôjde až po schválení dotácie, alebo nenávratného finančného
príspevku.
Hlasovanie č. 2:
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Starosta obce zároveň informoval poslancov, že chce rokovať s Prešovským samosprávnym krajom,
o tom, aby zaplatil spolufinancovanie projektu, pretože cyklochodník je regionálna záležitosť
a prepájame ním dve okresy, t.j. Okres Stropkov a Okres Vranov nad Topľou.
Poslanci s návrhom súhlasili, preto starosta obce prečítal Návrh na uznsenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e, aby starosta obce, resp. zástupkyňa starostu obce rokovali
s Prešovským samosprávnym krajom, respektíve bankami na zabezpečenie spolufinancovania
projektu „CYKLOCHODNÍK – KVAKOVCE - DOMAŠA DOBRÁ - DOMAŠA TÍŠAVA“, realizovaného v rámci
výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom: IROP-PO7-SC72-2021-74.
Hlasovanie č. 3:
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 4.: Memorandum o spolupráci s PSK a spol.
Starosta obce informoval, že už približne rok trvajú rokovania ohľadom Memoranda o spolupráci
medzi obcami v okolí Domaše, Prešovským samosprávnym krajom, ministerstvami a podobne. Minulý
týždeň sa podarilo uzatvoriť text memoranda, ktorý sumarizuje investičné projekty v okolí VN Veľká
Domaša. Prešovský samosprávny kraj pripravuje na základe toho aj integrovanú územnú stratégiu.
Obecný úrad poslal poslancom približný text memoranda. Aj keď sa memorandum o spolupráci
neschvaľuje, starosta uviedol, že chce, aby bolo zastupiteľstvo informované. Poslanci vyjadrili
všeobecný súhlas s podpisom memoranda, preto starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto
znení:
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Memorandum o spolupráci medzi Obcou Kvakovce, ostatnými
obcami v okolí Domaše, Prešovským samosprávnym krajom, inštitúciami štátnej správy
a samosprávy, ktoré sa týka integrovaného projektového balíka a investícií do základnej turistickej
a ekologickej infraštruktúry.
Hlasovanie č. 4:
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 5.: Slovenské NAVALIS 2022
Starosta obce informoval poslancov, že je vhodný čas začať s prípravou podujatia Slovenské NAVALIS
2022. Tento ročník dopadol úspešne, ale napríklad rôzne hudobné formácie si robia plány. Obec by
chcela osloviť Košickú filharmóniu, preto treba začať včas.
Keďže medzi poslancami panoval všeobecný súhlas s prípravou predmetného podujatia na budúci
rok, starosta obce prečítal Návrh na uznsenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu ohľadom plánu na slávnosti Slovenské Navalis
v júni 2022 v obci Kvakovce.
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizáciu podujatia Slovenské Navalis 2022 a 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. 5:
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rôzne:
A.: Výzva ministerstva investícií a regionálneho rozvoja
Starosta informoval, že bola vypísaná výzva Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja pre tie
okresy, kde bol skončený akčný plán. Je možné požiadať o dotáciu na viaceré investičné zámery, je to
však potrebné vyhodnotiť.
Ing. René PAVLÍK – povedal, že by bolo vhodné, aby obec mala napríklad k dispozícii nejaké stánky,
lavice, mohli by sa potom robiť rôzne jarmoky a akcie na Domaši.
Starosta uviedol, že poslanci môžu svoje návrhy, na čo mala obec požiadať o dotáciu posielať na
obecný úrad. Na úrade sa to vyhodnotí a podá sa žiadosť. Poslanci súhlasili s navrhovaným
postupom, starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e podanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR č. 12861/2021/OSMRR na poskytnutie dotácie v oblasti
podpory regionálneho rozvoja.
Rozsah a účel dotácie je na rozhodnutí starostu obce, resp. zástupkyne starostu obce.
Hlasovanie č. 6:
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
B.: Riešenie prístaviska výletnej lode
Starosta obce informoval poslancov, že obec má vlastný pozemok v prístavisku a preto je potrebné to
vyriešiť komplexne. Chýba tam zázemie pre výletnú loď, cukráreň s čakárňou, sociálne zariadenia,
predajňa suvenírov, ale aj kaplnka.
Aj preto je potrebné to vyriešiť urbanisticky aj stavebne. V tejto súvislosti starosta oslovil architekta
Ing. Marcinka, ktorý kreslil viacero sakrálnych stavieb, je autorom aj pódia pre pápeža v Prešove. Ak
budeme mať projekty, rozpočty a povolenia, budeme vedieť postupovať ďalej.
Poslanci obce súhlasili s navrhovaným postupom, starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto
znení:
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Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e prípravu projektovej dokumentácie pre komplexné riešenie
prístaviska výletnej lode Bohemia s potrebným zázemím na Nábrežnej ulici. Jedná sa napríklad
o výstavbu kaviarne s cukrárňou a občerstvením, predajňu lístkov a suvenírov, sociálne zariadenia pre
verejnosť, služobný byt, kaplnku, zvonicu, maják a podobne.
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e prípravu projektov pre stavebné povolenie a realizáciu stavieb
a následnú realizáciu investičného zámeru v rámci finančných možností obce, resp. z externých
zdrojov prostredníctvom dotácií a výziev.

Hlasovanie č. 7:
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
C.: Riešenie pobrežia
Starosta obce informoval, že obec dala vytýčiť hranicu pozemkov od mosta po prístavisko. Cieľom je
vybudovať chodník pre peších od Nábrežnej promenády po prístav výletnej lode. Urobil by sa
jednoduchý múrik, čím by sa zabránilo erózii svahu a vznikol by priestor pre chodník. Upravila by sa aj
hlavná pláž, za chvíľu tam budú aj pozemky vo vlastníctve obce. Umiestnia sa tam lavičky, verejné
osvetlenie. Treba to projekčne pripraviť a mať platné povolenia. Aj terajšia výzva na MIRRI hovorí, že
súčasťou žiadosti musí byť stavebné povolenie na investície. Preto treba mať takéto projekty
pripravené.
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ – bude ten chodník aj pre kočíky?
Ing. René PAVLÍK – veľa ľudí chodí po ceste, treba do toho ísť, treba myslieť aj na to, ako sa ľudia
potom dostanú hore na cestu.
Mgr. Martin TABAČKO – je to dobrý nápad, bude to super, ak sa tam takéto veci zrealizujú.
Starosta obce uviedol, že sa uvidí, aký bude povrch chodníka, cieľom je parková úprava, aby to všetko
ladilo. Čo sa týka príjazdov, pozemky sú zatiaľ súkromné, ak on bude chcieť do prevádzky z chodníka
vstup, bude si ho musieť vybudovať.
Keďže poslanci súhlasili s predloženým návrhom, starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto
znení:
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e prípravu projektovej dokumentácie pre úpravu pobrežia na
hlavnej pláži na Dobrej, ale aj od mosta po areál prístaviska výletnej lode Bohemia. Cieľom úpravy má
byť zamedzenie erózie brehov, vytvorenie verejného priestranstva s chodníkom okolo vody a prvkami
drobnej architektúry, ako sú lavičky, koše, verejné osvetlenie. Súčasťou má byť aj úprava dna pre
pohodlný vstup do vody prostredníctvom vhodných štrkov.
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e prípravu projektov pre stavebné povolenie a realizáciu stavieb
a následnú realizáciu investičného zámeru v rámci finančných možností obce, resp. z externých
zdrojov prostredníctvom dotácií a výziev.
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Hlasovanie č. 8:
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
D.: Priprava projektov na ihriská a športoviská
Starosta obce informoval, že podobne, ako pri predošlých projektoch, treba mať pripravené aj
projekty na ihriská, aby sa mohli realizovať. Cieľom je vybudovanie detského ihriska v obci aj na
Domaši, umiestnenie outdoorových strojov, ale aj postavenie ihrísk pre plážový volejbal.
Poslanci súhlasili s tým, aby obec pripravila takéto projekty a realizovala takého investície, preto
starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e prípravu projektovej dokumentácie pre výstavbu volejbalových
ihrísk pre plážový volejbal na Domaši, detské ihriská v obci aj na Domaši, umiestnenie outdoorových
fitness strojov v obci aj na Domaši.
Výber vhodného miesta a pozemkov je na posúdení starostu obce, resp. zástupkyne starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e prípravu projektov pre stavebné povolenie a realizáciu stavieb
a následnú realizáciu investičného zámeru v rámci finančných možností obce, resp. z externých
zdrojov prostredníctvom dotácií a výziev.
Hlasovanie č. 9:
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
E.: Vianočná výzdoba
Starosta obce informoval, že je vianočné osvetlenie je staré, minulú zimu nesvietil vianočný stromček
z jednej tretiny. Je potrebné obstarať nové, ktoré bude slúžiť dlhé roky.
Poslanci obce súhlasili s tým, aby obec zakúpila nové vianočné osvetlenie, preto starosta obce
prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:
Hlasovanie č. 10:
ZA: Pavlík, Karpjaková, Tabačko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 7. Diskusia
Julian JANEV – pýtal sa, či sa bude robiť chodník smerom aj na Zelenú lagúnu a či sa bude upravovať
okolie ihriska.
Mgr. Martin TABAČKO – chcel vedieť, aký je systém na multifunkčom ihrisku.
Ing. Ján TIRPÁK – mal pripomienky, aby účtovníci podrobnejšie spracovávali zmeny v rozpočte.
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Mgr. Radovan KAPRAĽ – starosta obce
- projekt chodníka má obec spracovaný, je problém s pozemkami, všetko je časovo náročné, je to
na dlhé obdobie
- okolie multifunkčného ihriska sa bude upravovať
- na multifunčkom ihrisku je zatiaľ vyvesený prevádzkový poriadok, bude sa hľadať spôsob
fungovania
- čo sa týka zmien v rozpočte, starosta obce s tým nemá problém, on však týmto veciam vôbec
nerozumie čo sa týka rozpočtov a účtovníctva, treba konaktovať účtovnú firmu a nech spolu
komunikujú.

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

Ing. Katarína KARPJAKOVÁ
overovateľ

Ing. René PAVLÍK
overovateľ
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Mgr. Martina PERHÁČOVÁ
zapisovateľka

