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ZÁPISNICA 
z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, 

ktoré sa konalo dňa 12.04.2021 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:  
Mgr. Martin TABAČKO 
Ing. Rene PAVLÍK 
František TUTKO  
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ  
Marek FOĽTAN  
 
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:  
Mgr. Martina PERHÁČOVÁ – zapisovateľka 
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór obce 
Matúš ONDOVČÁK 
António JANEV  
 
Ospravedlnený: nikto  
 
Za zapisovateľa bola starostom určená:  
Mgr. Martina PERHAČOVÁ – pracovníčka OcÚ 
 
R O K O V A N I E 
 
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 Marek FOĽTAN   
 
Predsedajúci uviedol, že návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený 
v pozvánke.  
 
Program:  
3. Vyhodnotenie verejných obchodných súťaží na predaj pozemkov Ku vleku, Májová  

4. Majetkové prevody ako prípad hodný osobitného zreteľa  

5. Verejná obchodná súťaž na prenájom gastra na výletnej lodi Bohemia 

6. Verejná obchodná súťaž na prenájom zmrzlinového stánku v prístave  

7. Príprava letnej turistickej sezóny 2021  

8. Prevádzka výletnej lode Bohemia  

9. Rôzne  

10. Diskusia 

11. Záver 
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Obecné zastupiteľstva sa z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie konalo za sprístnených 
hygienických opatrení vo veľkej zasadačke v budove obecného úradu. Keďže neboli návrhy na 
doplnenie programu, starosta obce dal hlasovať o Návrhu programu v predloženom znení.   
 
Hlasovanie č. 1:  
ZA: Pavlík, Tabačko, Tutko, Karpjaková, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

 

Bod č. 3.: Vyhodnotenie verejných obchodných súťaží na predaj pozemkov Ku vleku, Májová  
 
Starosta obce informoval, že sa obec vypísala dve verejné obchodné súťaže na predaj pozemkov 
v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá. Bolo na základe žiadosti p. Onderka, ktorý požiadal o kúpu 
predmetných pozemkov na ulic Májová a Ku vleku.  
 
Obec postupovala štandardne, dala vypracovať geometrický plán, znalecký posudok, boli vypísané 
verejné obchodné súťaže, oznam bol uverejnený na webe obce, úradnej tabuli obce a v regionálnej 
tlači Prešovský Korzár.  
 
Do Verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku na ulici Ku vleku sa prihlásilo 8 záujemcov, ktorí 
ponúkli tieto ceny za pozemok: 
 

Názov uchádzača Ponúknutá cena 

Anna Malejčíková, Krakovská 6, 040 11 Košice  1501, - EUR 

Tomáš Tomahogh, Kollárová 2556/140, 069 01 4108,- EUR 

JUDr. Dominik Vaľo, Bazová 2658/3, 080 06 Ľubotice  5555,-EUR 

Viktor Nadzam, Okulka 20/8, 093 01 Vranov and Topľou  6655,-EUR 

Mgr. Patrik Onderko, Veterná 986, 093 03 Vranov nad Topľou 5004,-EUR 

Jozefína Sajková, Inžinierská 1, 040 11 Košice 4750,-EUR 

Ján Juhas, Družstevná 503/48, 094 34 Bystré 3290,-EUR 

Bibiána Harčárová, Záborské 6, 082 53 Petrovany 5950,-EUR 

Peter Vahovič, Gaštanová 102, 066 01 Humenné 4201,-EUR 

Jozef Vaňko, Tehelná 599/3, 087 01 Giraltovce 6257,-EUR 

VOTOP DEVELOPMENT, s.r.o., Záborské 126, 082 53 Záborské 4500,-EUR 

Ing. Mgr. Igor Varga, Mukačevská 47, 080 01 Prešov 8200,-EUR 
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Starosta informoval, že obec kontaktovala chatárka p. Malejčíková, ktorá sa o súťaží dozvedela 
a susedí s pozemkom, ktorý obec predávala v súťaži. Vznikla nepríjemná situácia, pretože p. 
Malejčíková tvrdila, že predmetný pozemok chcela kúpiť k svojej chate ešte za bývalého vedenia obce 
a nebolo jej to umožnené. Preto sa o dokup nezaujímala, aj keď má na časti daného pozemku studňu 
aj rozvody vody. List adresovaný obci od p. Malejčíkovej dostali všetci poslanci.  
 
Starosta uviedol, že síce by bolo zaujímavé predmetný pozemok odpredať, keďže cena ponúknutá 
obci je zaujímavá, avšak nebolo by to korektné voči p. Malejčíkovej a nikomu by sa to nepáčilo, ak by 
v jeho susedstve bol odpredaný pozemok, na ktorom je studňa. Vzniklo nedorozumenie, ktoré sa 
podľa starostu dá vyriešiť iba tak, že obecné zastupiteľstvo neodsúhlasi predaj predmetného pozeku 
víťazovi verejnej obchodnej súťaže. Následne by si ho p. Malejčíková dokúpila k svojej chate 
štandardne na jeseň, tak ako všetci ostatní chatári. Samozrejme s tým, že by obec mala predkupné 
právo, že ho nesmie oplotiť a podobne, ako majú v zmluvách chatári, ktorí dokupujú pozemok.  
 
Keďže medzi poslancami panoval všeobecný súhlas s navrhnutým riešením, starosta obce prečítal 
Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky Verejnej obchodnej súťaže č. 1/2021 na predaj 
pozemku na ulici Ku vleku. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj novovytvoreného pozemku 
parc. č. 2053/202 o výmere 158 m2, nachádzajúceho sa na ulici Ku vleku v k.ú. Kvakovce víťazovi 
Verejnej obchodnej súťaže Ing. Mgr. Igorovi Vargovi, trvale bytom, Mukačevská č. 47, 080 01  Prešov 
z nasledujúceho dôvodu:  
 
O pozemok prejavila záujem vlastníčka susednej chaty p. Anna Malejčíková, Krakovská č. 6, 040 01  
Košice. Ako tvrdí, predmetný pozemok chcela kúpiť ešte pred niekoľkými rokmi, avšak zo strany 
vtedajšieho starostu jej to umožnené nebolo, preto sa o túto možnosť nezaujímala. Na časti pozemku 
má aj studňu, preto by bolo nekorektné predmetný pozemok odpredať niekomu inému.  
 
Hlasovanie č. 2:  
ZA: Pavlík, Tabačko, Tutko, Karpjaková, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
Do Verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku na ulici Májová sa prihlásili 4 záujemcovia, ktorí 
ponúkli tieto ceny za pozemok: 
 

Názov uchádzača Ponúknutá cena 

Peter Mastiľák, Doliny 36, 082 21 Veľký Šariš 3000, - EUR 

Ing. Adriána Švarná, Zámutov 146, 094 15 Zámutov 5225,- EUR 

Mgr. Patrik Onderko, Veterná 986, 093 03 Vranov nad Topľou 3406,-EUR 

Peter Vahovič, Gaštanová 102, 066 01 Humenné 5000,-EUR 

 
 

Starosta uviedol, že v tomto prípade nie je žiadny rozpor a preto prečítal Návrh na uznesenie v tomto 
znení:  
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky Verejnej obchodnej súťaže č. 2/2021 na predaj 
pozemku na ulici Májová. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj novovytvoreného pozemku parc. 
č. 2144/99 o výmere 244 m2, nachádzajúceho sa na ulici Májová v k.ú. Kvakovce víťazovi Verejnej 
obchodnej súťaže Ing. Adriane Švarnej, trvale bytom č. Zamutov č. 146, 094 15  Zamutov za cenu 
5225,- EUR.  
 
Hlasovanie č. 3:  
ZA: Pavlík, Tabačko, Tutko, Karpjaková, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

 
Bod č. 4.: Majetkové prevody ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 
Starosta informoval, že obec pripravuje 3 prevody nehnuteľného majetku. Ide v dvoch prípadoch 
o zámenu pozemkov a v jednom prípade o odpredaj pozemku.  
 
Marek FOĽTAN – pýtal sa, či bude dostatočný priestor na obecnom dvore, ak dôjde k zámene 
pozemky s p. Sajkovou  
 
Mgr. Radovan KAPRAĽ – starosta uviedol, že navrhuje, aby sa to odsúhlasilo a pred podpisom zmluvy 
sa zavolal geodet, kde bude privolaný aj p. Foľtan, alebo p. Tutko, aby zámenu odsúhlasili.  
 
 
Keďže medzi poslancami neboli námietky s navrhovaným postupom, starosta obce prečítal Návrh na 
uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámenu 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: zámena nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer zámeny je samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre 

posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer zámeny obecného majetku, na ktorý sa 

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

 

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

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

 

Konkrétne sa jedná o zámenu 

 

Obec Kvakovce je výlučným vlastníkom (podiel o veľkosti 1/1) nehnuteľnosti – pozemku 
nachádzajúceho sa v obci Kvakovce, k.ú. Kvakovce:  
Diel č. 2 o výmere 18 m2 – zastavaná plocha, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 
12/2021, ktorý dňa 8.2.2021 vyhotovil Ing. Marián Urban a autorizačne overil Ing. Marián Urban.  
 



Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach 

12. apríla 2021 

 

Strana 5 z 13 
 

Patrik SAJKO, r. Sajko a manželka Jozefína Sajková, r. Krankotová, trvale bytom Inžinierska č. 
2163/1, Košice Západ sú vlastníkmi nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v obci Kvakovce, 
k.ú. Kvakovce:  
 diel č. 8 o výmere 16 m2 - zastavaná plocha, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 
12/2021, ktorý dňa 8.2.2021 vyhotovil Ing. Marián Urban a autorizačne overil Ing. Marián Urban. 
 
Obec Kvakovce zamieňa:  
Diel č. 2 o výmere 18 m2 – zastavaná plocha, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 
12/2021, ktorý dňa 8.2.2021 vyhotovil Ing. Marián Urban a autorizačne overil Ing. Marián Urban.  
 
za  
 
diel č. 8 o výmere 16 m2 - zastavaná plocha, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 
12/2021, ktorý dňa 8.2.2021 vyhotovil Ing. Marián Urban a autorizačne overil Ing. Marián Urban. 
 
Na základe tejto výmeny vznikne novovytvorený stav v súlade s Geometrickým plánom. 
 
Vzniká: 
1. parcela č. 82/6 o výmere 111 m2 – zastavaná plocha, ktorá bude vo vlastníctve obce Kvakovce  
2. parcela č. 82/5 o výmere 876 m2 – zastavaná plocha, ktorá bude vo vlastníctve manželov 

Sajkových 
 

Odplata:  

Vzhľadom na to, že výmery zamieňaných častí pozemkov sú skoro rovnaké a vzhľadom na to, že 
geometrický plán nechali vyhotoviť manželia Sajkoví, žiadna zo strán nie je povinná doplatiť rozdiel 
z kúpnej ceny.  
 

Ulica: Domašská 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Obec Kvakovce odpredala p. Sajkovej budovu starej školy, ktorú kompletne zrekonštruovala na 

vidiecke sídlo. Po vymeraní pozemku sa zistilo, že spoločný dvor je rozdelený nesymetricky, čo obce 

strany vyriešili vyhotovením geometrického plánu, ktorý odzrkadľoval užívací stav obce aj p. Sajkovej. 

Z uvedeného dôvodu je potrebné pozemky zameniť.  

Hlasovanie č. 4:  
ZA: Pavlík, Tabačko, Tutko, Karpjaková, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

 
Starosta obce uviedol, že v prípade odpredaja pozemku pre p. MUDr. Bašistovú ide o pozemok, ktorý 
obec vlastní za obcou Slovenská Kajňa a má ho v podielovom spoluvlastníctve. Obec predmetný 
pozemok nijako nevyužíva, je rozumené ho odpredať. Je tam však aj cesta do lesa, kadiaľ chodia 
ľudia, preto starosta uviedol, že ešte pred samotným podpisom bude potrebné stretnúť sa so 
zainteresovanými, aby sa vyjasnilo, čo bude s cestou. Poslanci s navrhovaným postupom nenamietali, 
preto starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
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: zámena nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer zámeny je samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre 

posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer zámeny obecného majetku, na ktorý sa 

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

 

Zámer odpredaja sa týka parciel, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve  Obce Kvakovce, pričom 

všetky parcely sa nachádzajú v okrese: Vranov nad Topľou, obci: Kvakovce, katastrálnom území: 

Kvakovce.  

 

Konkrétne sa jedná o odpredaj 

Obec Kvakovce je podielovým spoluvlastníkom (podiel o veľkosti 1/2) nehnuteľnosti – pozemkov: 
parcela č. 920 o výmere 1311 m2 - orná pôda, Reg. E, zapísaná na LV č. 2887 
parcela č. 921 o výmere 1554 o výmere 1554 m2 – orná pôda, reg. E, zapísaná na LV č. 2887 
 
Žiadateľovi:  
MUDr. Alena Bašistová, r. Bartkovičová, nar. 16.3.1977, 091 01 Stropkov 
 
Predajná cena:  
Cena za 1 m2 pozemku bola určená vo výške vo výške 5,- EUR/m2 a vychádza zo znaleckého posudku 

č. 106/2015, ktorým sa ohodnocoval pozemok – záhrada v obci Kvakovce pri starej krčme, kde vyšla 

cena na 6,02 EUR za m2. Cena sa kvôli podielového spoluvlastníctvu znížila primerane na 5,- EUR/m2.  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Obec Kvakovce predmetný pozemok nevyužíva a tento pozemok vlastní obec v podielovom 

spoluvlastníctve so žiadateľkou a preto má aj prirodzené predkupné právo. Žiadateľka chce 

predmetný pozemok užívať, preto sa jej vyhovelo.  

Hlasovanie č. 5:  
ZA: Pavlík, Tabačko, Tutko, Karpjaková, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

 
Starosta obce zhrnul okolnosti zámeny pozemku v prístave, kde obec s vlastníkmi zamení parcely 
v pomere 2/1 s tým, že vlastníci prenechajú obci pozemky v prístave a obec vlastníkom dá parcely na 
iných miestach, zväčša sa jedná o parcely, ktoré obec nevyužíva. Za týmto účelom bol vyhotovaný aj 
znalecký posudok. Keďže poslanci súhlasili s navrhovanou zámenou, starosta prečítal Návrh na 
uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o prevode obecného majetku, ktorý je 

špecifikovaný nižšie tak, že: 

schvaľuje zámenu 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: zámena nižšie samostatne identifikovaných pozemkov. 

Prípad osobitného zreteľa pre zámer zámeny je samostatne zdôvodnený, pričom podkladom pre 

posúdenie dôvodu osobitného zreteľa a následný zámer zámeny obecného majetku, na ktorý sa 

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

 

Zámer zámeny 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 zámenu 

 

Obec Kvakovce je výlučným vlastníkom (podiel o veľkosti 1/1) nehnuteľnosti – pozemkov: 
- Novovytvorená parcela č. 2053/201 o výmere 1106 m2 – ostatná plocha, ktorá vznikla 

odčlenením od parcely č. 2053/2 na základe geometrického plánu č. 113/2021, ktorý vyhotovil 
Marián Urban a autorizačne overil Ing. Marián Urban.  

- Novovytvorená parcela č. 2053/200 o výmere 1891 m2 – ostatná plocha, ktorá vznikla 
odčlenením od parcely č. 2053/2 na základe geometrického plánu č. 113/2021, ktorý vyhotovil 
Marián Urban a autorizačne overil Ing. Marián Urban.  

- Novovytvorená parcela č. 2144/94 o výmere 1594 m2 - ostatná plocha, ktorá vznikla odčlenením 
od parcely č. 2144/25 na základe geometrického plánu č. 114/2021, ktorý vyhotovil Marián Urban 
a autorizačne overil Ing. Marián Urban.  

- Novovytvorená pracela č. 2144/95 o výmere 2395 m2 - ostatná plocha, ktorá vznikla odčlenením 
od parcely č. 2144/1 na základe geometrického plánu č. 115/2021, ktorý vyhotovil Marián Urban 
a autorizačne overil Ing. Marián Urban.  

 
 
Hurný Ján, r. Hurný, RNDr., CSc., nar. 2.2.1946 je podielovým spoluvlastníkom (spoluvlastnícky podiel 
o veľkosti 8/24 k celku)  
a 
Hurný Juraj, r. Hurný, Mgr., nar. 29.3.1967 je podielovým spoluvlastníkom (spoluvlastnícky podiel o 
veľkosti 4/24 k celku)  
a 
Hurný Peter, r. Hurný, Ing., nar. 20.7.1962, je podielovým spoluvlastníkom (spoluvlastnícky podiel o 
veľkosti 4/24 k celku) Parcely  
a 
Kozáková Ľubica, r. Hurná, Ing. PhD., nar. 10.4.1963 je podielovou spoluvlastníčkou (spoluvlastnícky 
podiel o veľkosti 8/24 k celku)  
 
sú podieloví spoluvlastníci na týchto nehnuteľnostiach – parcelách, nachádzajúcich sa v k.ú. Kvakovce, 
register C:  
 
- Parc. č. 1890/30 o výmere 294 m2 ostatná plocha 
- Parc. č. 1890/32 o výmere 809 m2 ostatná plocha 
- Parc. č. 1910/5 o výmere 1871 m2 ostatná plocha  
- Parc. č. 1910/46 o výmere 519 m2 ostatná plocha  
 
Obec Kvakovce zamieňa:  
- Novovytvorenú parcelu č. 2053/201 o výmere 1106 m2 
- Novovytvorenú parcelu č. 2053/200 o výmere 1891 m2 
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- Novovytvorenú parcelu č. 2144/94 o výmere 1594 m2 
- Novovytvorenú pracelu č. 2144/95 o výmere 2395 m2 
 
za  
 
- Parc. č. 1890/30 o výmere 294 m2 ostatná plocha 
- Parc. č. 1890/32 o výmere 809 m2 ostatná plocha 
- Parc. č. 1910/5 o výmere 1871 m2 ostatná plocha  
- Parc. č. 1910/46 o výmere 519 m2 ostatná plocha  
 
Na základe tejto výmeny vznikne novovytvorený stav nasledovne:  
 
Vzniká: 
3. Novovytvorená parcela č. 2053/201 o výmere 1106 m2 – ostatná plocha bude vo vlastníctve 

Podielových spoluvlastníkov 
4. Novovytvorená parcela č. 2053/200 o výmere 1891 m2 – ostatná plocha bude vo vlastníctve 

Podielových spoluvlastníkov 
5. Novovytvorená parcela č. 2144/94 o výmere 1594 m2 – ostatná plocha bude vo vlastníctve 

Podielových spoluvlastníkov 
6. Novovytvorená pracela č. 2144/95 o výmere 2395 m2 – ostatná plocha bude vo vlastníctve 

Podielových spoluvlastníkov 
7. Parc. č. 1890/30 o výmere 294 m2 ostatná plocha bude vo výlučnom vlastníctve obce Kvakovce 
8. Parc. č. 1890/32 o výmere 809 m2 ostatná plocha bude vo výlučnom vlastníctve obce Kvakovce 
9. Parc. č. 1910/5 o výmere 1871 m2 ostatná plocha bude vo výlučnom vlastníctve obce Kvakovce 
10. Parc. č. 1910/46 o výmere 519 m2 ostatná plocha bude vo výlučnom vlastníctve obce Kvakovce 
 

Odplata:  

Podľa znaleckého posudku, ktorý vyhotovil Ing. František Kačmár je cena zamieňaných pozemkov na 
ulici Nábrežná vyššia ako cena pozemkov, ktoré obec Kvakovce poskytuje podielovým spoluvlastníkom 
na zámenu. Pozemky sú preto zamieňané tak, aby nedošlo k odplate na žiadnej strane a vymenili sa 
pozemky v rovnakej hodnote, s čím obec zmluvné strany zámeny súhlasili.  
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Z dôvodu účelnejšieho využitia pozemkov a zosúladenia užívacieho stavu. Obec Kvakovce stabilizovala 

svah po zosuve na ulici Nábrežná. Po realizácii stabilizácie začala obec priestranstvo využívať aj ako 

prístav pre výletnú loď Bohemia a tiež ako prístup pre záchranné a bezpečnostné zložky. Na pozemku 

podielových spoluvlastníkov sa s ich súhlasom konali počas leta bohoslužby a obec má záujem 

pozemok, ktorý je vo vlastníctve podielových spoluvlastníkov využívať ako verejné priestranstvo 

a časom na ňom postaviť kaplnku. Rovnako plánuje vybudovať na pozemkoch vo vlastníctve 

podielových spoluvlastníkov zázemie pre výletnú loď so sociálnymi zariadeniami a čakárňou. 

Zrealizovaním tejto zámeny dôjde k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov tak, že obec Kvakovce získa 

pozemok na výstavbu kaplnky a miesta pre bohoslužby a zároveň pozemok, kde bude môcť byť 

vybudované zázemie pre výletnú loď so sociálnymi zariadeniami a čakárňou. Podieloví spoluvlastníci 

získajú za svoje pozemky primeranú výmeru v inej časti r.o. Domaša Dobrá.  

Hlasovanie č. 6:  
ZA: Pavlík, Tabačko, Tutko, Karpjaková, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Bod č. 5.: Verejná obchodná súťaž na prenájom gastra na výletnej lodi Bohemia 
 
Starosta informoval, že obec Kvakovce podobne, ako minulý rok pripravila Verejnú obchodnú súťaže 
na prenájom kuchyne a baru na výletnej lodi Bohemia.  
 
Ing. René PAVLÍK – chce sa opýtať na funkciu kontrolóra kvality  
 
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ – vidia sa jej rezervy čo sa týka obsluhy, treba to zlepšiť, aby sa 
obsluhovalo aj na hornej palube 
 
Marek FOĽTAN – všimol si, že oproti minulému roku je tam aj povinnosť pre nájomcu zabezpečiť 
upratovanie lode  
 
Mgr. Radovan KAPRAĽ – situácia je taká, že prax ukázala, že je potrebné mať kontrolóra kvality, ktorý 
bude kontrolovať nie len čistotu, ale aj odsúhlasovať menu. Nejde o to, aby Obec zasahovala do 
Know how nájomcu, ale musí udržať štandardy. Preto je potrebné veci dať odsúhlasiť kontrolórovi 
kvality, aby sme udržali štandardy, pretože nevieme, kto súťaž vyhrá. Rovnako obec zabezpečuje 
upratovanie lode ráno, ale počas dňa to musí udržiavať nájomca, nemôže sa stať, že budú špinavé 
okná po deťoch, špinavé toalety a podobne. Preto sa tam tá podmienka dala. Čo sa týka rezervy 
v obsluhe, je to vec nájomcu, ale obec chce zakúpiť systém na objednávanie, ale musí to byť 
kompatibilné s pokladňou. Ale môže sa dať do podmienok, aby bola povinnosť obsluhovať aj na 
hornej palube.  
 
Ing. Ján TIRPÁK – myslí si, že na hornej palube sa obsluhovalo, ale vzhľadom na situáciu, že na lodi 
nie je sklad a ostatné veci, je problém zvládnuť nápory návštevníkov.  
 
Keďže medzi poslancami panoval všeobecný súhlas s podmienkami verejnej obchodnej súťaže, 
starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky Verejnej obchodnej súťaže na prenájom baru a kuchyne 
na výletnej lodi Bohemia, ktorú prevádzkuje obec Kvakovce. Inzerát bude uverejnený na webovej 
stránke obce aj v regionálnej tlači. Podmienky verejnej obchodnej súťaže tvoria prílohu uznesenia.  
 
Hlasovanie č. 7:  
ZA: Pavlík, Tabačko, Tutko, Karpjaková 
Proti: 0 
Zdržal sa: Foľtan  

 
Bod č. 6.: Verejná obchodná súťaž na prenájom zmrzlinového stánku v prístave  

 
Poslanec Mgr. Martin Tabačko sa ospravedlnil z ďalšieho rokovania kvôli pracovnej zaneprázdnenosti. 
Starosta informoval, že obec pripravila podmienky verejnej obchodnej súťaže na prenájom 
zmrzlinového stánku v prístave výletnej lode. Zmena oproti súťaži minulý rok je v tom, že nájomné 
nebude vypočítané z najvyššie ponúknutého percenta z tržby v súťaži, ale pôjde o pevnú sumu 
ponúknutú v súťaži za celé obdobie nájmu.  
 
Marek FOĽTAN – minulý rok skončil v súťaži druhý a keď prvý odmietol, nebol oslovený.  
 
Mgr. Radovan KAPRAĽ – je to chyba, ale situácia bola taká, že záujemca, ktorý vyhral súťaž sa 
zachoval neseriózne, pretože až 20. Júla oznámil obci, že nenastúpi. Obec mu síce zábezpeku 
nevrátila, ale stánok ostal prázdny. Kým by bola urobená nová súťaž, bolo by po lete. Následne sa 
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ozval na obecný úrad pán, ktorý prejavil záujem o stánok, tak mu ho obec prenajala za podmienok 
schválených obecným zastupiteľstvom, aby minimalizovala straty z toho, že nájomca, ktorý vyhral 
súťaž nenastúpil.  
 
Keďže medzi poslancami panoval všeobecný súhlas, starosta obce prečítal Návrh na uznesenie 
v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky Verejnej obchodnej súťaže na prenájom predajného 
stánku v prístave na ulici Nábrežná za účelom predaja nealkoholických nápojov a zmrzliny. Inzerát 
bude uverejnený na webovej stránke obce aj v regionálnej tlači. Podmienky verejnej obchodnej súťaže 
tvoria prílohu uznesenia.  
 
Hlasovanie č. 8:  
ZA: Pavlík, Tutko, Karpjaková, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
Bod č. 7.: Príprava letnej turistickej sezóny 2021  

 
Starosta obce informoval, že je rovnako, ako každý rok, aj teraz by bolo vhodné schváliť uznesenie na 
zabezpečenie letnej turistickej sezóny. Zároveň uviedol, že sa treba porozprávať o výške poplatkov za 
stánky na ambulantný predaj.  
 
Marek FOĽTAN – pýtal sa na wc na pláži 
 
Mgr. Radovan KAPRAĽ – uviedol, že obec minulý rok zabezpečila sociálne zariadenia, nemá význam 
stavať provizórne riešenie na miestach, kde bude promenáda a kde budú sociálne zariadenia 
súčasťou objektov. Obec oslovila tento rok opäť p. Polačkovú, ale bez spätnej väzby a jednanie s ňou 
nie je vždy seriózne. Obec plánuje wc zabezpečiť rovnako, ako minulý rok.  
 
Ing. René PAVLÍK – treba zvážiť cenu za stánky, ktorá minulý rok bola veľmi nízka, v porovnaní 
s mestom je to nič 
 
Starosta obce uviedol, že si nemyslí, že cena bola nízka, nedá sa porovnávať mesto s Domašou, menej 
je niekedy viac, ale navrhol, aby sa diskusia o cene za stánky odsunula na najbližšie rokovanie 
zastupiteľstva, s čím poslanci súhlasili. Preto starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce s c h v a ľ u j e prípravu letnej turistickej sezóny, zakúpenie 
lavičiek, kvetov, sfunkčnenie prístavu, zabezpečenie pontónu pre výletnú loď, zabezpečenie sociálnych 
zariadení pre verejnosť a všetky potrebné náležitosti vedúce k bezproblémovému zvládnutiu letnej 
turistickej sezóny podľa uváženie obecného úradu v Kvakovciach, starostu obce, zástupkyne starostu 
obce resp. pracovníkov obce.  
 

Hlasovanie č. 9:  
ZA: Pavlík, Tutko, Karpjaková, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Bod č. 8.: Prevádzka výletnej lode Bohemia  

 
Starosta obce informoval, že obec sa intenzívne pripravuje na letnú turistickú sezónu, avšak nikto 
nevie, aká bude. Je toho názoru, že bude plná problémov, lebo obec má z dôvodu pandémia 
koronavírusu výpadky na podielových daniach, výpadky sú na dani za ubytovanie, nie sú žiadne 
projekty na zamestnávanie ľudí, množstvo odpadu stúplo skoro o 100 %, lebo ľudia sú na chatách 
celý rok kvôli pandémii.  
 
Po skúsenostiach z minulého leta starosta uviedol, že najprv obec chcela zabezpečiť posádku formou 
rámcovej zmluvy, ale to je komplikované, lebo nie je s kým súťažiť. Kvôli pandémii sa testy na 
lodníkov a kapitánov nerobia, preto to mení obecné plány. Obec plánuje zabezpečiť posádku 
prostredníctvom konkurzu a uvidí sa, ako to bude. Poslanci boli oboznámení s problematikou, preto 
starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo S ch v a ľ u j e prevádzku výletnej lode Bohemia a všetky úkony s tým súvisiace 
podľa návrhu a uváženia Obecného úradu v Kvakovciach, starostu obce, zástupkyne starostu obce 
a pracovníkov obce, ktorí musia vybrať najvhodnejší spôsob prevádzky lode a určiť vhodné vstupné.   
 
Hlasovanie č.10:  
ZA: Pavlík, Tutko, Karpjaková, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
Bod č. 9.: Rôzne 
 
A.: Voľba hlavného kontrolóra obce  
 
Starosta obce informoval, že je potrebné vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra obce Kvakovce. Jedná sa 
o formálnu záležitosť, ktorú upravuje zákon. Poslanci vyjadrili všeobecný súhlas, preto starosta obce 
prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach:  
1. vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na 20. 05. 2021 
2. Deň nástupu hlavného kontrolóra do práce je od 23.5.2021 s 20 % pracovným úväzkom.  
3. poveruje starostu obce Kvakovce zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra na 

úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým – zverejnením na internetovej stránke obce 
Kvakovce v termíne podľa § 18 a, odst. 2 zákona o obecnom zriadení 

4. schvaľuje spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky kandidátov na 
funkciu kontrolóra takto:  
a) voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov obecného 

zastupiteľstva v Kvakovciach  
b) každý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v deň konania voľby v 

časovom rozsahu 10 minút  
c) kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie  
d) ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, prax v kontrolnej činnosti v samospráve vítaná   
e) Náležitosti písomnej prihlášky:  

- Meno a priezvisko, titul,  
- dátum narodenia, bydlisko a kontaktný údaj  
- Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve 

podľa zákona číslo 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov  
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- Údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
- Kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní  
- Písomné čestné vyhlásenie o praxi v kontrolnej činnosti 

f) termín ukončenia doručenia prihlášok: do 19. 05. 2021 do 08.00 hod.  
g) Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok:  

- písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti odovzdať do 
určeného termínu na Obecný úrad v Kvakovciach, Domašská č. 97/1.  

- pri osobnom odovzdávaní – na Obecný úrad v Kvakovciach 
- Pri odovzdávaní poštou – na adresu: Obec Kvakovce, Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská 

Kajňa.  
- Obálku je potrebné označiť: Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!  
- Na obálku je vhodné uviesť kontaktné údaje uchádzača 

 
Volebný poriadok je súčasťou navrhovaného uznesenia a súčasťou zápisnice. 
 
Hlasovanie č.11:  
ZA: Pavlík, Tutko, Karpjaková, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

 
B.: Kanalizácia a ČOV v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá 
 
Starosta obce informoval, že je možnosť získať prostriedky na vybudovanie kanalizácie a ČOV 
v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá. Určite by sa trebalo o to pokúsiť, lebo minimálne na promenáde 
to bude nevyhnutné a tiež treba odkanalizovať prevádzky, ktoré na Dobrej fungujú v súčasnosti. 
Obecný úrad kontaktoval odborníkov, ktorí navrhli čističku pod priehradou s tým, aby tam bola 
možnosť vypúšťať aj vody z fekálnych vozov, ale tiež aby fungovala aj ako čistička pre vody 
z kanalizácie. Niektoré nové ulice by boli odkanalizované tiež.  
 
Poslanci súhlasili s návrhom, aby obec pripravila projektovú dokumentáciu, preto starosta obce 
prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje obstaranie projektovej dokumentácie pre Kanalizáciu a ČOV 
v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.  
 
Hlasovanie č.12:  
ZA: Pavlík, Tutko, Karpjaková, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
C.: Úprava rozpočtu obce Kvakovce  
 
Starosta informoval, že podľa účtovnej firmy je potrebné upraviť rozpočet, s čím poslanci súhlasili. 
Starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení.  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu obce Kvakovce na rok 2021 
vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z., podľa návrhu 
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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 2021.  
 
 
Hlasovanie č.13:  
ZA: Pavlík, Tutko, Karpjaková, Foľtan 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ          Marek FOĽTAN                  Mgr. Martina PERHÁČOVÁ                                                                                                 

overovateľ                             overovateľ                    zapisovateľka 
 
 


