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ZÁPISNICA 
z 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, ktoré sa konalo dňa  

18.12.2017 o 8.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Kvakovciach, Domašská č. 97/1.   

Predsedajúci:  
Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce 
 
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:  
Ing. Katarína ŠVECOVÁ 
Ing. František TOMKO 
Juraj ARENDÁŠ 
Anna JANEVOVÁ 
 
Ďalej prítomný podľa prezenčnej listiny:  
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór 
Ing. René PAVLÍK – vlastník hotela Garden 
Ing. Marianna BOŠKOVÁ – Boskov s.r.o.  
 
Ospravedlnený:  
Jaroslava JAKUBČÁKOVÁ – z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti 
 
R O K O V A N I E 
 
1. Otvorenie 
V poradí 30. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Radovan KAPRAĽ.  
 
Za zapisovateľa bola starostom určená:  
Anna ČIKOTOVÁ – pracovníčka OcÚ 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení títo poslanci:  
Ing. František TOMKO a Juraj ARENDÁŠ  
 
Starosta uviedol, že návrh programu 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený v pozvánke.  
 
Program:  
3. Odpredaj pozemkov k rekreačným chatám 

4. Riešenie vzniknutej situácie – pláž Hricko a spol.  

5. Návrh VZN č. 3/2017 Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2009 zo dňa 8.4.2009 - Zmeny a doplnky č.1 k územnému 

plánu obce Kvakovce.  

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 

 
K doplneniu programu nedošlo, preto dal starosta obce hlasovať o Návrhu programu.   
 
Hlasovanie č. 1:  
ZA: Švecová, Tomko, Arendáš, Janevová 
Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 
 
Program bol schválený 

 

Bod č. 3: Odpredaj k rekreačným chatám 

 

Starosta obce informoval, že na predchádzajúcom zasadnutí boli schválené zámery na odpredaj pozemkov 

v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá. Zámery boli zverejnené na internete aj na úradnej tabuli obce.  

 

Keďže k jednotlivým zverejneným zámerom neboli podané pripomienky ani zo strany verejnosti a ani zo strany 

poslancov, starosta predniesol návrhy na jednotlivé uznesenia s tým, že každý odpredaj bude mať samostatné 

číslo uznesenia, avšak hlasovať sa bude o všetkých návrhoch spoločne, keďže nie sú žiadne rozpory a nikto 

nepožadoval samostatné hlasovanie o nejakom návrhu. Starosta prečítal návrhy na uznesenia v tomto znení:  

 

Návrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o odpredaji 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. 

 

Odpredaj 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: 

Dielu č. 1 o výmere 36 m2, dielu č. 7 o výmere 66 m2, dielu č. 8 o výmere 50 m2 a dielu č. 9 o výmere 9 m2 podľa 

stavu na základe Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý dňa 20.11.2017 vyhotovil Marián Urban, autorizačne 

overil dňa 20.11.2017 Ing. Marián Urban a úradne overila Ing. Lenka Husivargová. 

 

žiadateľom: 

Lunterová Mária r. Hrošová,nar.: 20.03.1988, bytom Viničná 424/16, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01, SR a 

Hrošová Jaroslava r. Hrošová,nar..: 26.05.1993, bytom Viničná 424/16, 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. 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia vlastnia hneď vedľa predmetných dielov svoju parcelu a stavbu: rekreačnú 

chatu, pričom predmetné diely sa nachádzajú hneď za hranicou, resp. v blízkosti ich stavieb a odpredaj 

pozemku pre žiadateľov je vzhľadom na skutkový stav účelný. Predmetné diely žiadatelia dlhodobo užívajú, 

týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý užívací stav so stavom právnym. 

 

Návrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o odpredaji 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 odpredaj: 

Novovytvorenej parcely č. 2078/31 o výmere 28 m2, ktorá vznikla z parcely registra C-KN 2078/1,  ktorá je 
zapísaná na LV č. 451 na základe Geometrického plánu č. 108/2017, ktorý vyhotovila Mária Mydlárová dňa 18. 
9. 2017 a autorizačne overil Ing. František Haník dňa 18.9.2017 a úradne overila Ing. Lenka Husivargová.  
 
Ulica: Pod lesom 

 
Žiadateľom 

Albert Jozef, bytom Družicová 2,040 12 Košice, SR, nar.: 20.01.1975, RNDr. Anna Albertová, rod. Gulášová, nar.: 

29.10.1976, bytom Družicová 2,040 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.  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia predmetný pozemok dlhodobo užívajú, starajú sa o neho, pričom prevod na 

inú osobu ako na žiadateľov by bol neúčelný. Týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý skutkový stav so stavom 

právnym.  
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Návrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o odpredaji 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. 

 

Odpredaj 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 č. 2053/176 o výmere 5 m2 a č. 2053/53 o výmere 5 m2, ktorá vznikla z parcely registra 

C-KN č. 2053/3, ktorá je zapísaná na LV č. 451 na základe Geometrického plánu č. 44199236-78, ktorý dňa 

4.10.2017 vyhotovil Peter Petrík, autorizačne overil dňa 5.10.2017 Ing. Ľubomír Perejda, a úradne overil dňa 

12.10.2017 Ing. Michal Staško. 

 

žiadateľom: 

 Beáta Kovalíková rod. Rapčová, nar. 29.06.1976 bytom Sídlisko II. Č. 1219, Vranov nad Topľou,  

 Ondrej Rapčo, nar.: 13.01.1971, bytom Sídlisko Lúčna 264, Vranov nad Topľou,  

 Tomáš Lešo, nar.: 15.03.1944, bytom: Sídlisko II. 1215, Agáta Lešová, nar.:27.07.1951, bytom Sídlisko II. 

1215, Vranov nad Topľou,  

 Etela Džurdženíková, nar.: 26.02.1945, bytom Mlynská 1489/109, Vranov nad Topľou. 

 

 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 8,96 

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

 

Ulica: Ku vleku 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

spočíva v skutočnosti, že žiadatelia majú na predmetných pozemkoch postavené drobné stavby: studne, 

z ktorých čerpajú vodu do chaty. Studne boli vybudované na základe riadneho stavebného povolenia, ktoré 

žiadatelia priložili k žiadosti. 
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Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o odpredaji 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. 

 

Odpredaj 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 číslo 1978/122 o výmere 50 m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu číslo 

106/2017, ktorý vyhotovil Marián Urban, autorizačne overil Ing. Marián.  

 

Ulica: Vodárenská 

 
Žiadateľovi: 

Miroslav Pažur, nar.: 01.01.1994, bytom Osloboditeľov 64, 067 83, Kamenica nad Cirochou 

 

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.  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia predmetný pozemok dlhodobo užívajú, starajú sa o neho, pričom prevod na 

inú osobu ako na žiadateľov by bol neúčelný. Týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý skutkový stav so stavom 

právnym.  

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhoduje o odpredaji 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 

http://www.kamenicanadcirochou.sk/
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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. CKN č. 1978/126 o výmere 56 m2 a novovytvorenej parcely reg. CKN č. 1987/90 

o výmere 169 m2, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 45332746-149/2017, ktorý vyhotovila Mária 

Mydlárová.  

 

Ulica: Vodárenská 

 
Žiadateľovi: 

Ing. Danica Adamčíková, Vladimíra Clementisa 4773/4, 080 01  Prešov 

Predajná cena:  

Cena za 1 m2 pozemku bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jozefom Vaľkom vo výške 8,96 

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

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Spočíva v skutočnosti, že žiadatelia predmetný pozemok dlhodobo užívajú, starajú sa o neho, pričom prevod na 

inú osobu ako na žiadateľov by bol neúčelný. Týmto prevodom sa zosúladí dlhodobý skutkový stav so stavom 

právnym.  

 

Hlasovanie č. 2:  
ZA: Švecová, Tomko, Arendáš, Janevová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Odpredaje boli schválené 

 

Bod č. 4: Riešenie vzniknutej situácie – pláž Hricko a spol.  

 

Starosta obce uviedol, že je potrebné vyriešiť situáciu na ulici Ku prístavu na pláži, kde obec rokovala s p. 

Hrickom viac ako dva roky, došlo k určitej dohode, ktorá bola predložená na zastupiteľstvo na jeseň, avšak ako 

vyplynulo na tomto zastupiteľstve, medzitým p. Hricko odpredal svoje pozemky spoločnosti RegeGastro s.r.o., 

ktorú zastupuje Ing. René Pavlík a jeho otec Štefan Pavlík.  

 

Starosta obce povedal, že v zásade vidí dve možnosti riešenie. Prvou možnosťou je to, že spoločnosť 

RegeGastro s.r.o. pristúpi na Rámcovú dohodu o spolupráci, ktorú mala obec Kvakovce dohodnutú s p. 

Hrickom. Tá dohoda spočívala v tom, že p. Hricko daruje obci všetky pozemky na pláži s výnimkou pozemkov 

pod prevádzkou. Na darovaných pozemkoch by obec Kvakovce vybudovala verejné sociálne zariadenia 

a ihrisko pre plážový volejbal, ktoré by následne odovzdala do správy p. Hrickovi. Podľa starostu obce to bolo 

výhodné preto, lebo by obec mala pod kontrolou pozemky pri vode, vznikli by verejné sociálne zariadenia aj 

ihrisko pre plážový volejbal.  
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Druhou možnosťou je podľa starostu obce to, že obec Kvakovce umožní výstavbu sociálnych zariadení aj ihriska 

majiteľovi prevádzky, avšak obec nebude mať pod kontrolou prístupy k vode a problémom je podľa starostu 

obce aj to, že pozemok pod cestou na ulici Ku prístavu v danej časti, ktorá mala prejsť podľa pripravenej 

dohody medzi obcou Kvakovce a p. Hrickom do vlastníctva obce ostal stále vo vlastníctve p. Hricka a tento 

pozemok spoločnosť RegeGastro s.r.o. nevlastní.  

 

Starosta obce zhrnul obe možnosti a keďže medzi prítomnými poslancami existovala všeobecná zhoda na tom, 

aby zástupca spoločnosti RegeGastro s.r.o. Ing. René Pavlík vysvetlil svoj pohľad na vec.  

 

Ing. René Pavlík uviedol, že pán Hricko predával pozemok už tretí rok a on sa o jeho kúpu zaujímal. V auguste 

sa medzi sebou dohodli a dnes je jeho spoločnosť výlučnou vlastníčkou pozemku na pláži. Cesta ostala vo 

vlastníctve p. Hricka, ale v tom problém nevidí a vie zabezpečiť, že p. Hricko túto cestu daruje obci Kvakovce. 

Ing. René Pavlík sa vyjadril aj k alternatívam v tom zmysle, že on je ochotný pristúpiť aj na dohodu, ktorú mala 

obec Kvakovce dohodnutú s p. Hrickom, ale pre neho by bolo lepšie, ak by si všetko postavil sám presne podľa 

pravidiel. Pred poslancami vyhlásil, že jeho pozemok nikdy neoplotí, lebo sa to ani nesmie a jeho cieľom je, aby 

na pláž chodilo čím viac ľudí. Ak to bude potrebné, Ing. Pavlík prehlásil, že je ochotný zriadiť v prospech obce aj 

vecné bremeno na právo prechodu. WC vybuduje, lebo dnes je situácia taká, že aj tak celá pláž chodí k nemu 

do hotela Garden a preto bude musieť túto situáciu vyriešiť a aj ju vyrieši.  

 

Starosta poďakoval Ing. Pavlíkovi za stanovisko a otvoril diskusiu k tomuto bodu. Zároveň vyzval poslancov, aby 

sa vyjadrili k jednotlivým možnostiam, alebo navrhli inú možnosť, aby sa tento dlhoročný problém definitívne 

vyriešil. Starosta uviedol, že ak nemá záujem na tom, aby to bolo rozhodnutie proti niekomu alebo za niekoho, 

ale aby to bolo dobré riešenie pre všetkých. Starosta obce tiež deklaroval, že ak nebude zhoda všetkých 

poslancov na nejakom riešení, on nepodpíše také uznesenie, za ktoré nebudú hlasovať všetci prítomní 

poslanci.  

 

Ing. František Tomko – treba to vyriešiť, nech sa robí podľa územného plánu 

 

Anna Janevová – vyjadrila názor v tom zmysle, že jej sa javí ako najlepšia varianta druhá, zo znamená, že si 

majiteľ pozemku všetko postaví sám.  

 

Ing. Katarína Švecová – vyjadrila sa v tom zmysle, že jej sa javí ako rozumná prvá varianta, aby sa pristúpilo na 

dohodu, ktorá už bola dotiahnutá s p. Hrickom ale netrvá na tom, keďže starosta to postavil do roviny, že sa 

musia všetci zhodnúť a preto podporí aj návrh druhý.  

 

Keďže viac návrhov nebolo, starosta ukončil diskusiu a opýtal sa, či je všeobecná zhoda poslancov na tom, aby 

sa postupovalo podľa druhého riešenia s tým, že majiteľ pozemku vybuduje sociálne zariadenia, ihrisko aj 

prevádzku v súlade s pripraveným územným plánom s tým, že tak ako na zastupiteľstve verejne deklaroval Ing. 

Pavlík,  tak zabezpečí u p. Hricka to, že bude medzi obcou Kvakovce a p. Hrickom podpísaná zmluva, ktorou by 

prešlo vlastníctvo pozemkov pod cestou na ulici Ku prístavu do vlastníctva obce. Poslanci vyjadrili všeobecný 

súhlas s takýmto riešením a preto starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Darovaciu zmluvu o  medzi obcou Kvakovce a Stanislavom Hrickom, ktorá rieši 
vysporiadanie cesty na ulici Ku prístavu. Návrh zmluvy tvorí prílohu uznesenia.  
 



Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach 

18. decembra 2017 

 

Strana 8 z 10 
 

Hlasovanie č. 3:  
ZA: Švecová, Tomko, Arendáš, Janevová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Darovacia zmluva bola schválená.  

 
Bod č. 5.: Návrh VZN č. 3/2017 Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2009 zo dňa 8.4.2009 - Zmeny a doplnky č.1 

k Územnému plánu obce Kvakovce.  

 

Starosta obce uviedol, pripravené zmeny sú v súlade s tým, čo sa prezentovalo verejnosti koncom roku 2015 

a to je dlhodobý rozvoj rekreačného strediska Domaša Dobrá. Pripravený materiál podľa neho nebol 

rýchlokvaseným dokumentom, ale tento proces začal začiatkom roka 2016 a dnešné rokovanie je zavŕšením 

celého tohto procesu.  

 

Materiál bol prezentovaný verejnosti, bola k nemu dostatočne dlhá verejná diskusia, všetky lehoty na 

podávanie pripomienok boli dlhšie, ako ukladá zákon, všetky zámery boli zverejnené na internetovej stránke 

obce aj na úradnej tabuli obce. Podľa starostu je tento dokument veľmi podrobný a veľmi presne definuje 

jednotlivé plochy, čo tam byť môže a čo tam byť nemôže. Išlo sa dokonca do takých detailov, že sú určené 

povrchové úpravy fasád, farby, výška budov, farba a materiálové zloženie striech. Starosta obce požiadal Ing. 

Boškovú, ktorá celý dokument pripravila od začiatku až po čistopis, aby dokument prezentovala.  

 

Ing. Bošková uviedla, že po dlhej verejnej diskusii boli spracované všetky pripomienky od štátnych orgánov aj 

od občanov. Niektorým sa vyhovelo, iným nebolo možné vyhovieť s ohľadom na verejný záujem. Došlo 

napríklad k tomu, že v obci vypadol z návrhu zberný dvor na základe petície od občanov, na Domaši boli 

zapracované viaceré zmeny, napríklad aj variant cyklistického chodníka, ktorý mal viesť z Dobrej do r.o. Valkov 

popod chaty sa v danom úseku vypustil. Starosta otvoril diskusiu.  

 

Anna Janevová – pýtala na sa rybársku osadu na Trepci a súčasný kemping 

 

Ing. František Tomko – pýtal sa na sociálne zariadenia, parkovacie plochy  

 

Ing. Bošková podrobne informovala o jednotlivých lokalitách a zónach a možnostiach, ktoré tam po novom 

budú a odpovedala na otázky poslancov k jednotlivým oblastiam.  

 

Keďže žiadne ďalšie otázky neboli, starosta obce poďakoval Ing. Boškovej za prezentáciu a uviedol, že podľa 

jeho názoru je to dobrý dokument, reaguje na aktuálnu situáciu a vytvára predpoklady na rozvoj rekreačného 

strediska tak, aby to nebolo živelné a bez rozmyslu. Či nebudú potrebné ďalšie zmeny ukáže nakoniec až čas.   

Keďže medzi poslancami bol všeobecný súhlas s tým, aby sa dalo hlasovať o tomto dokumente, starosta obce 

prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach 
 
A) berie na vedomie                                                                                           

stanovisko Okresného úradu Prešov, Odboru výstavby a bytovej politiky č. OÚ-PO-OVBP1-
2017/045827/0123496 zo  dňa 11.12. 2017 o preskúmaní návrhu Zmien a doplnkov č.1  Územného plánu 
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obce Kvakovce podľa §25  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (stavebný zákon), 

 
B) súhlasí 

s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č.1  Územného 
plánu obce Kvakovce, 

 
C) schvaľuje 

podľa § 27 ods. (3) stavebného zákona v nadväznosti na §11 ods. (4) písm. c) zákona 369/1990 Z. z. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č.1   Územného plánu obce Kvakovce a 

 
D) uznáša sa na  

Dodatku č.1  k Všeobecne záväznému  nariadeniu obce Kvakovce č.1/2009 zo dňa 08.04.2009,  ktorým sa 
vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č.1  Územného plánu obce Kvakovce, 

 
E) žiada 

starostu    obce    zabezpečiť    prostredníctvom    odborne   spôsobilej    osoby     pre  obstarávanie Zmien 
a doplnkov č.1  Územného plánu obce Kvakovce : 

 
a) v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

vyhlásenie Dodatku č.1  k Všeobecne záväznému  nariadeniu obce Kvakovce č.1/2009, ktorým sa 
vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č.1  Územného plánu obce Kvakovce, 

b) označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti Zmien a doplnkov č.1  Územného plánu obce 
Kvakovce schvaľovacou doložkou v súlade s § 28 ods. (1) stavebného zákona, 

c) vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona a jeho doručenie 
Ministerstvu dopravy a výstavby  SR spolu s kópiou uznesenia o schválení  Zmien a doplnkov č.1  
Územného  plánu obce Kvakovce,                                         

d) uloženie Zmien a doplnkov č.1  Územného plánu obce Kvakovce v obci – na obecnom úrade , 
stavebnom úrade a na Okresnom úrade Prešov, Odbore výstavby a bytovej politiky do 3 mesiacov od jej 
schválenia, 

e) zverejniť v súlade s §27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú časť Zmien a doplnkov č.1  
Územného plánu obce Kvakovce na úradnej tabuli najmenej na 30 dní a doručením dotknutým 
orgánom štátnej správy. 

 

Hlasovanie č. 4:  
ZA: Švecová, Tomko, Arendáš,  
Proti: 0 
Zdržal sa: Janevová 
 
Zmeny a doplnky č. 1 k Územnému plánu obce Kvakovce boli schválené a tvoria prílohu uznesenia.  

 

Bod č. 6.: Rôzne 

 

A: Telefónny signál 

Starosta obce uviedol, že v krátkej dobe by malo dôjsť k inštalácii vysielača pre mobilný telefónny signál na 

budovu obecného úradu, čo výrazne zlepší situáciu v obci. V tejto súvislosti predniesol Návrh na uznesenie 

v tomto znení:  
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie vysielača na strechu budovy obecného úradu zo strany mobilných 

operátorov za účelom zlepšenia mobilného signálu v obci Kvakovce.  

 

Hlasovanie č. 5:  
ZA: Švecová, Tomko, Arendáš, Janevová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
Uznesenie bolo schválené 

 
B: Nevyčerpaná dovolenka 

 

Starosta obce uviedol, že má nevyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok, preto požiadal 

poslancov o schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky. S uvedeným návrhom bol všeobecný súhlas, 

preto starosta prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo Schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky pre starostu obce Kvakovce.  
 

Hlasovanie č. 6:  
ZA: Švecová, Tomko, Arendáš, Janevová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené 

 
Bod č. 5.: Diskusia 
V diskusii neodzneli žiadne príspevky.  
 

 
Bod č. 6.: Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončil.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. František TOMKO                          Juraj ARENDÁŠ            Anna ČIKOTOVÁ                     
           overovateľ              overovateľ              zapisovateľka 


