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ZÁPISNICA 
z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, 

ktoré sa konalo dňa 20.05.2021 o 16:00 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  
Marek FOĽTAN  
František TUTKO  
Mgr. Martin TABAČKO  
 
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:  
Mgr. Martina PERHÁČOVÁ – zapisovateľka 
Ing. Ján TIRPÁK  
Matúš ONDOVČÁK 
António JANEV  
Ing. Ján ONDERIŠIN 
Mária PAĽUŠOVÁ 
Ján PAĽUŠ 
Ing. Jozef MYDLA 
Juraj FRIMMER  
 
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. Voľba hlavného kontrolóra Obce Kvakovce 
4. Zmeny a doplnky č. 3 k ÚP – individuálne žiadosti  
5. Rôzne  

6. Diskusia 

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

 

Bod č. 3.: Voľba hlavného kontrolóra Obce Kvakovce  
 
Starosta obce informoval, že bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra Obce Kvakovce, inzerát bol 
uverejnený aj v regionálnej tlači. V stanovenom termíne sa prihlásil jeden kandidát, Ing. Ján Tirpák, 
ktorý aj doteraz zastával funkciu hlavného kontrolóra obce.  
 
Starosta uviedol, že podľa schváleného volebného poriadku je potrebné najprv zvoliť volebnú komisiu 
pre voľbu kontrolóra aj zapisovateľku volebnej komisie. Keďže poslanci súhlasili s uvedeným 
postupom, starosta obce Navrhol uznesenie v tomto znení:  
 
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú:  

A: členov volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra v obci Kvakovce v zložení :  
 

1. Ing. René Pavlík  
2. František Tutko  
3. Ing. Katarína Karpjaková  

 
B:  zapisovateľa  volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra: Ing. Katarína Karpjaková  
 
Hlasovanie č. 2:  
ZA: Pavlík, Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Starosta obce odovzdal prihlášku, ktorá prišla na úrad členke volebnej komisie Ing. Kataríne 
Karpjakovej. Tá skontrolovala úplnosť prihlášky a keďže prihláška obsahovala všetky potrebné 
náležitosti, poslancom obce odovzdala hlasovacie lístky, ktorí pristúpili k tajnej voľbe hlavného 
kontrolóra.  
 
Členovia volebnej komisie sčítali odovzdané hlasy s nasledujúcim výsledkom:  
 
Počet vydaných hlasovací lístkov: 5 
Počet vrátených hlasovacích lístkov: 5 
Počet nevrátených hlasovacích lístkov: 0 
Kandidát Ing. Ján Tirpák získal v tajnej voľbe v prvom kole voľby 5 hlasov.  
Počet neplatných hlasovacích lístkov je 0.  
Za hlavného kontrolóra obce Kvakovce bol zvolený kandidát: Ing. Ján TIRPÁK. 
 
Starosta obce zablahožela staronového hlavnému kontrolórovi k zvoleniu a prečítal Návrh na 
uznesenie v tomto znení:  
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Obecné zastupiteľstvo na svojom  20. Zasadnutí zvolilo za hlavného kontrolóra obce Kvakovce Ing. 

Jána TIRPÁKA, ktorý získal 5 hlasov poslancov obecného zastupiteľstva.  

Hlasovanie č. 3:  
ZA: Pavlík, Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

 
Bod č. 4.: Zmeny a doplnky č. 3 k ÚP – individuálne žiadosti  
 

Starosta obce informoval, že boli doručené žiadosti o Zmenu územného plánu Obce Kvakovce. V obci 
v súčasnosti prebiehajú Zmeny a doplnky k územnému plánu Obce Kvakovce č. 2, kde sú riešené 
záujmy obce. Každý z poslancov dostal žiadosti o zmenu územného plánu, aby sa nad nimi zamyslel.  
 
Jedná sa o týchto žiadateľov:  
Mgr. Jana Frimmerová 
Mgr. Lucia Tokárová 
Martin Mydlár 
Mgr. Mária Mydlárová 
Miroslav Mydlár  
Peter Štofanko 
Ing. Matej Šulík  
Milan Baran – žiadosť podal a následne stiahol  
 
Žiadajú, aby ich parcely mali funkčné využitie ako plochy rekreácie a cestovného ruchu.  
 
Mgr. Martin TABAČKO – pýtal sa, aký je postup, keď sa odsúhlasí celý proces  
 
Mgr. Radovan KAPRAĽ – uviedol, že postup je štandardný ako pri každej zmene, spracuje sa Návrh na 
zmenu, následne prebehne verejné prerokovanie s verejnosťou, odbornými inštitúciami a vyhodnotia 
sa jednotlivé pripomienky. Následne sa bude zmena schvaľovať na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. Jedná sa o štandardný postup, ktorý stanovuje zákon. Keďže neboli iné pripomienky 
ani otázky, starosta obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach schvaľuje v súlade s §30 ods.1  zákona  č.50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku v    znení   neskorších   predpisov   (stavebný zákon)   
obstaranie Zmien a doplnkov č. 3 k Územného plánu obce Kvakovce v rozsahu predložených žiadostí.  
 
Hlasovanie č. 4:  
ZA: Pavlík, Karpjaková, Foľtan, Tutko, Tabačko  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

 
Bod č. 5.: Rôzne  
 
Poslanci obce a ani starosta obce nemali v bode rôzne žiadne návrhy. O slovo sa prihlásil Ján Paľuš 
a keďže poslanci nenamietali, starosta mu udelil slovo.  
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Ján PAĽUŠ – zaujímal sa o tieto problémy:  
- Vyhlásenie stavebnej uzávery na ich pozemku, prečo o tom nevedeli?  
- Prečo obec nedala na úradnú tabuľu Rozhodnutie o stavebnej uzávere?  
- Prečo ich obec nepožiadala o kúpu?   
- Prečo obec a poslanci vyhlásili stavebnú uzáveru? 
- prečo obec nedáva zápisnice zo zasadnutí na web?  
- prečo obec rieši ich pozemok a chce sa ho zmocniť?  
- prečo sú poslanci neautonómni?  
 
Mgr. Radovan KAPRAĽ – odpovedal na otázky nasledovne:  
 
K vyhláseniu stavebnej uzávery a prečo o tom nevedeli?  
Starosta uviedol, že Obec podala žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na vyhlásenie stavebnej 
uzávery a obec si toto rozhodnutie nevydáva sama. Stavebným úradom je pre Obec Kvakovce Obec 
Slovenská Kajňa a tá postupovala zákonne a informovala všetky dotknuté orgány aj účastníkov 
konania. Nemyslí si, že o tom nevedeli, pretože podali námietku a to znamená, že o tom procese 
vedieť museli.  
 
Prečo Obec Kvakovce nedala na úradnú tabuľu Rozhodnutie o stavebnej uzávere?  
Starosta uviedol, že je potrebné si naštudovať legislatívu a nie vytvárať podozrenia. Rozhodnutie 
nemala zverejniť Obec Kvakovce, ale Obec Slovenská Kajňa a tá to urobila a zverejnila ho na svoje 
úradnej tabuli.  
 
K tomu, že prečo ich Obec Kvakovce nepožiadala o kúpu a sa nesnažila dohodnúť 
Starosta uviedol, že Obec Kvakovce komunikovala s p. Palušovou už minulý rok, keď podávala žiadosť 
o dotáciu na Úrad vlády, ktorej predmetom mala byť aj kúpa areálu od p. Paľušovej. Vtedy oslovil p. 
Paľušovú, všetko bolo prezentované na verejnej tlačovej konferencii. Problémom je komunikácia s p. 
Paľušovou, ktorá nikdy nič nechcela dať na papier, prestala komunikovať, nedvíhala telefóny 
a neodpovedala na SMS správy. Obec Kvakovce dokonca cez starostku Novej Kelče p. Telepúnovú 
oslovila aj brata p. Paľuša z Bratislavy, ktorý jej uviedol, aby Kvakovciam nedala číslo na neho a že sa 
mu treba ozvať o rok. Komunikácia s Paľušovcami je ťažká.  
 
K tomu, že prečo obec a poslanci vyhlásili stavebnú uzáveru 
Starosta uviedol, že povinnosťou obce je ochrániť verejný záujem. Časť areálu, na ktorom je vyhlásená 
stavebná uzávera bol vybudovaný za bývalého režimu aj za účelom prístupu k vodnej nádrži Domaša. 
Dokonca cesta je vo vlastníctve SVP š.p., pretože bola za týmto účelom vybudovaná. Parkovacie 
plochy aj sklady mali slúžiť verejnosti a pravidelne sa tam robilo aj cvičenie hasičov.  
V súčasne platnom Územnom pláne je plocha určená na výstavbu rekreačného areálu s bazénmi, 
ktorý mal slúžiť verejnosti a ktorý manželia Paľušovci v minulosti plánovali. To sa však nestalo a pani 
Paľušová pri poslednej návšteve obecného úradu vyhlásila, že ona opúšťa Domašu a už ju ďalej 
nezaujíma.  
 
Starosta jej povedal, že ona si môže Domašu opustiť, ale on aj poslanci tu chcú žiť aj naďalej a preto je 
ich povinnosťou ochrániť verejný záujem. Obec tam má okrem iného aj koľajnice pre výletnú loď 
a časť areálu vrátane parkoviska sa nesmie zastavať, pretože je to jediný vhodný prístup do vody a aj 
za týmto účelom to bolo aj vybudované.  
 
Starosta zároveň uviedol, že celý proces vyhlásenia stavebnej uzávery bol transparentný a pripomenul 
p. Paľušovej, ako ona kúpila lyžiarsky vlek na Dobrej za jeho predchodcu. Celý vlek aj s pozemkami 
a technológiou p. Paľušová kúpila za 220 tisíc korún, čo je cce. 7 tis. EUR. Nikto o tom nevedel, 
v zmluve nemá žiadnu klauzulu, že musí vlek udržať funkčný a na bazoši sú dnes pozemky na vleku 
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predávané na chaty, s čím starosta obce, pokiaľ bude starstom nebude nikdy súhlasiť, pretože vlek 
dával stredisku život aj v zime. Aj preto je legitímne, aby obec chránila verejný záujem.  
 
Stavebná uzávera neplatí navždy, ale len do schválenia Zmien a doplnkov č. 2 k platnému územnému 
plánu a tohto procesu bude účastní aj Paľušovci. 
 
K tomu, že prečo obec nedáva zápisnice zo zasadnutí na web?  
Jedná sa o dezinformáciu a blud, pretože obec zverejňuje všetky zápisnice aj uznesenia, niekedy to 
trvá dlhšie, lebo bol Covid a najprv to treba napísať, potom overiť a aj medzi poslancami bol Covid. 
Netreba si to predstavovať tak, že dnes je schôdza a zajtra sa zverejní zápisnica. Niektoré obce 
nezverejňujú zápisnice vôbec, to sa tu ešte nestalo a všetko je transparentne zverejnené.  
 
K tomu, že prečo obec rieši ich pozemok a chce sa ho zmocniť?  
Obec sa nechce zmocniť ich pozemku, ale určuje regulatív, čo tam bude. Územný plán nerieši 
vlastnícke vzťahy, ale funkčné využitie plôch. Rovnako postupovala v prípade napríklad aj p. 
Lompartovej. Paľušovci pozemok môžu ďalej vlastniť a môžu ho aj predať, komu chcú. Len funkčné 
využitie bude musieť byť v súlade s územným plánom. Možno budú oni prevádzkovať prístup do vody, 
nikto nevie, ako to bude.  
 
K tomu, prečo sú poslanci neuautonómni?  
Starosta uviedol, že za celý čas, čo je starostom sa na zastupiteľstve hlasuje konsenzom a nepamätá si 
žiadny rozpor v nejakej veci. O uzávere bola debata na zastupiteľstve viac ako pol hodiny, bolo 
podrobne vysvetlené, o čo ide. Nie je pravdou, že poslanci nie sú autónomni, vždy sa zhodnú na 
veciach, ktoré sa týkajú rozvoja obce aj Domaše a nevidí dôvod, prečo by mali byť na daných veciach 
konflikty, alebo rozpory. Starosta chápe nespokojnosť pani Paľušovej, ale ju Domaša nezaujíma a ako 
sama uviedla pri poslednej návšeteve úradu, opúšťa ju. Všetci ostatní tu chcú žiť.  
 
Mgr. Martin TABAČKO – vyprosuje si, aby ich p. Paľuš urážal, vo svojom voľnom čase sa stretol s p. 
Paľušovou na Domaši, kde si vypočul ich pripomienky, ale nie je to tak, ako si myslí, aby slepo 
rozhodoval o veciach. Nemá pocit, že sa robí niečo zlé. Za posledné roky sa urobilo množstvo 
rozvojových projektov a on sa podieľa na dobrých veciach.  
 
Ing. Ján TIRPÁK – uviedol, že p. Paľuš by si nemal myslieť, že sa rozhodujú veci len tak. Mnohým 
veciam predchádza diskusia nie len na zastupiteľstve, ale aj mimo neho.  
 
Vzhľadom na opakované výmeny názorov o tom istom a keďže bod rôzne prerástol do diskusie, kde  
sa nikto iný nazapájal, starosta obce ukončil rokovanie zastupiteľstva.  
 

 
 
 
 
 
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ          Marek FOĽTAN                  Mgr. Martina PERHÁČOVÁ                                                                                                 

overovateľ                             overovateľ                    zapisovateľka 


