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ZÁPISNICA 
z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, ktoré sa konalo dňa  

30. novembra 2015 v zasadačke obecného úradu v Kvakovciach, Kvakovce č. 97.   

Predsedajúci:  
Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce 
 
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:  
Ing. Katarína ŠVECOVÁ 
František TOMKO 
Anna JANEVOVÁ 
 
Ďalej prítomný podľa prezenčnej listiny:  
Ing. Ján ONDERIŠIN – podpredseda Komisie majetkovej 
 
Ospravedlnení:  
Jaroslava JAKUBČÁKOVÁ – poslankyňa OZ z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti 
Juraj ARENDÁŠ 
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór z dôvodu účasti na školení 
 
R O K O V A N I E 
 
1. Otvorenie 
V poradí 11. 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:  
Anna Janevová a Ing. Katarína Švecová  
 
Starosta uviedol, že návrh programu 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený v pozvánke.  
 
Program:  
3. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 na základe protestu prokurátora 

4. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2 /2015 na základe protestu prokurátora 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2015 o poplatku - miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

6. Schválenie zámerov na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Kvakovce formou priameho 

predaja za cenu stanovenú znaleckým posudkom 

7. Rôzne  

8. Diskusia 

9. Záver 

 

Iné návrhy na doplnenie programu neboli. Starosta požiadal poslancov, aby si opravili chybu v Pozvánke, že sa 
jedná o protest prokurátora proti VZN č. 1/2015 a VZN č.2/2015 a dal hlasovať o navrhnutom programe 
rokovania. Podľa prezenčnej listiny bolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné, prítomní boli štyria poslanci.  
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Hlasovanie č. 1:  
ZA: Arendáš, Tomko, Švecová, Janevová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Program bol schválený 

 

Bod č. 3: Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 na základe protestu prokurátora 

 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že Okresná prokuratúra vo Vranove nad Topľou 
napadla protestom prokurátora platné Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o usmerňovaní 
ekonomickej činnosti v obci Kvakovce. Všeobecne záväzné nariadenie bolo prevzaté z mesta Prešov, ktoré 
podľa neho fungovalo cca. 14 rokov. Starosta navrhol, aby obecné zastupiteľstvo pre istotu vyhovelo protestu 
prokurátora a VZN č. 1/2015 pre istotu zrušilo. V tejto súvislosti prečítal návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo Berie na vedomie Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Vranov nad Topľou sp. zn. 

Pd 62/15/7713-7 zo dňa 10.08.2015 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Kvakovce č. 1/2015 o 

usmerňovaní ekonomickej činnosti na území Obce Kvakovce, ktoré bolo Obecným zastupiteľstvom schválené 

dňa 19.06.2015 a ktoré nadobudlo účinnosť dňa 06.07.2015. 

Obecné zastupiteľstvo Vyhovuje Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Vranov nad Topľou sp. zn. Pd 

62/15/7713-7 zo dňa 10.08.2015 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Kvakovce č. 1/2015 o 

usmerňovaní ekonomickej činnosti na území Obce Kvakovce, ktoré bolo Obecným zastupiteľstvom schválené 

dňa 19.06.2015 a ktoré nadobudlo účinnosť dňa 06.07.2015 a toto RUŠÍ AKO CELOK. 

Obecné zastupiteľstvo Schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým zrušuje VZN obce Kvakovce č. 1/2015 o 

usmerňovaní ekonomickej činnosti na území Obce Kvakovce, ktoré bolo Obecným zastupiteľstvom schválené 

dňa 19.06.2015 a ktoré nadobudlo účinnosť dňa 06.07.2015. 

Hlasovanie č. 2:  
ZA: Janevová, Tomko, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  

 
Bod č. 4: Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 na základe protestu prokurátora 

 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že Okresná prokuratúra vo Vranove nad Topľou 
napadla protestom prokurátora platné Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o čase predaja na území 
obce Kvakovce. Všeobecne záväzné nariadenie bolo tiež prevzaté z mesta Prešov, ktoré podľa neho fungovalo 
veľmi dlho. Rovnako ako našej obci napadla prokuratúra VZN aj mestu Prešov.  Starosta navrhol, aby obecné 
zastupiteľstvo pre istotu vyhovelo protestu prokurátora a VZN č. 2/2015 pre istotu zrušilo. V tejto súvislosti 
prečítal návrh na uznesenie v tomto znení:  
 

Obecné zastupiteľstvo Berie na vedomie Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Vranov nad Topľou sp. zn. 
Pd73/15/7713-4 zo dňa 02.09.2015 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Kvakovce č. 2/2015 o určení 
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pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Kvakovce, ktoré bolo Obecným 
zastupiteľstvom schválené dňa 19.06.2015 a ktoré nadobudlo účinnosť dňa 06.07.2015. 
 
Obecné zastupiteľstvo Vyhovuje Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Vranov nad Topľou sp. zn. Pd 
73/15/7713-4  zo dňa 02.09.2015 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Kvakovce č. 2/2015 o určení 
pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Kvakovce, ktoré bolo Obecným 
zastupiteľstvom schválené dňa 19.06.2015 a ktoré nadobudlo účinnosť dňa 06.07.2015 a toto RUŠÍ AKO CELOK. 
 
Obecné zastupiteľstvo Schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie  obce Kvakovce č. 2/2015 o určení pravidiel 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Kvakovce, ktoré bolo Obecným 
zastupiteľstvom schválené dňa 19.06.2015 a ktoré nadobudlo účinnosť dňa 06.07.2015. 
 

Hlasovanie č. 3:  
ZA: Janevová, Tomko, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  

 

Bod. č. 5: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2015 o poplatku - miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

 

Starosta obce informoval poslancov o nevyhnutnosti zmeniť spôsob vyberania poplatkov za odpad 
v intraviláne v obci Kvakovce. Systém je administratívne náročný, zo strany bývalých pracovníčok nebola 
odovzdaná v tejto oblasti agenda.  
 

Po novom by to malo byť tak, že občan si zakúpi žetóny, koľko potrebuje v cene 1,50 eur/ks. Zníži sa tým 
administratívna náročnosť, nebude treba robiť ročné zúčtovania. Každý si kúpi taký počet žetónov, aký 
potrebuje. Dal hlasovať o tomto návrhu na uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kvakovce o poplatku - 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 6/2015. Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia č. 6/2015 o o poplatku - miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady č. 6/2015. Schválené Všeobecne záväzné nariadenie tvorí neoddeliteľnú prílohu 
zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.  Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Kvakovce 
dňa 9.11.2015. Lehota na podávanie pripomienok skončila dňa 27.11.2015. Návrh bol z úradnej tabule zvesený 
dňa 27.11.2015. 
 

Hlasovanie č. 4:  
ZA: Janevová, Tomko, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  
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Bod č. 6: Schválenie zámerov na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Kvakovce ako prípad 

hodný osobitného zreteľa za cenu stanovenú znaleckým posudkom 

 

Starosta obce informoval, že na základe výzvy Obecného úradu boli doručené viaceré žiadosti spomedzi 
chatárov a vlastníkov pozemkov o vysporiadanie si pozemkov v okolí ich chát, respektíve pozemkov, ktoré 
využívajú pre svoju potrebu. Všetky žiadosti boli odstúpené zástupkyni starostu obce p. Janevovej na 
spracovanie a predložené na rokovanie pre Komisiu majetkovú, ktorá zasadala dňa 7.11.2015, žiadosti 
spracovala a prijala odporúčanie pre obecné zastupiteľstvo.  
 
Starosta navrhol, že vzhľadom na to, že sa jedná o vysporiadanie si pozemkov, ale aj skultúrnenie niektorých 
pozemkov je lepšie postupovať nie formou priameho predaja, ale ako prípad hodný osobitného zreteľa. Je 
vhodné schváliť zámer na predaj majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa jednotlivým uchádzačom, 
keďže sa vo väčšine prípadov jedná o pozemky, ktoré sú využívané zo strany žiadateľov. Navhrol, aby sa najprv 
schválil zámer na odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý sa uverejní na úradnej tabuli a následne 
na ďalšom zastupiteľstve sa odsúhlasí samotný predaj, respektíve zámena, keďže medzi žiadateľmi sú aj 
prípady, keď sa jedná o zámenu z dôvodu, že ide o vysporiadanie ciest.  
 
V tejto súvislosti starosta obce predniesol tento návrh na uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zápisnicu a odporúčanie Komisie majetkovej k jednotlivým žiadostiam 
o vysporiadanie pozemkov v okolí chát zo dňa 07.11.2015.  
 
Obecné zastupiteľstvo:  
 
schvaľuje v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer prevodov vlastníctva 
nehnuteľného majetku obce z dôvodov osobitného zreteľa a to v prípadoch uvedených v tabuľke, ktorá tvorí 
Prílohu č. 1 k tomuto uzneseniu a u ktorých bol dôvod osobitného zreteľa preukázaný v konaní pred Komisiou 
majetkovou v obci Kvakovce. 
 
Obecné zastupiteľstvo určuje:  
A:  že všetky prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku obce z dôvodov osobitného zreteľa uvedené 
v tabuľke, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto uznesenia sa uskutočnia za odplatu stanovenú na základe znaleckého 
posudku č. 121/2015, ktorý dňa 30.11.2015 vypracoval súdny znalec Ing. Jozef Vaľko za 8,94 EUR za 1 m2.  
Odplata je určená u každého konkrétneho pozemku uvedeného, na základe znaleckého posudku a je stanovená 
násobkom výmery každej predmetnej parcely a ceny za 1m2 podľa znaleckého posudku. 
 
Zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu 
obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť 
zverejnený počas celej tejto doby. Tabuľka č. 1 tvorí prílohu Uznesenia.  
 
B:  že všetky prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku obce z dôvodov osobitného zreteľa uvedené 
v tabuľke, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tohto uznesenie sa uskutočnia za odplatu uvedenú v tabuľke. Ide o prípady, 
keď kúpna cena bola v minulosti obci zaplatená, ale z dôvodu procesných chýb nedošlo k prevodu vlastníctva. 
Odplata je určená u každého konkrétneho pozemku uvedeného, na základe ceny, ktorú stanovilo bývalé obecné 
zastupiteľstvo takto:  
Ing. Tibor Mocsári – cena za 1 m2 je 11,59 EUR  
Martina Tkáčová – cena za 1 m2 je 8,79 EUR 
 
Zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu 
obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť 
zverejnený počas celej tejto doby. Tabuľka č. 2 tvorí prílohu Uznesenia.  
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Hlasovanie č. 5:  
ZA: Janevová, Tomko, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  

 
Bod č. 7: Rôzne 

 

A: Platobný rozkaz doručený obci Kvakovce  
 
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o doručenom Platobnom rozkaze z Okresného 
súdu vo Vranove nad Topľou, podľa ktorého sa navrhovateľ p. Jozef Plančár domáha zaplatenia údajnej pôžičky 
vo výške 10 tis. EUR, ktorú údajne požičal obci Kvakovce v hotovosti. Je ťažko uveriteľné, že v 21 storočí obec 
zoberie pôžičku v hotovosti a nie je o tom žiadny dostupný záznam. V súvislosti s platobným rozkazom starosta 
navrhol uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu a doručenom Platobnom rozkaze obci Kvakovce 
z Okresného súdu vo Vranove nad Topľou, spisová značka 10C/60/2015-13, IČS: 8815209966 vo veci zaplatenia 
10 tis. EUR s príslušenstvom pre navrhovateľa Jozefa Plančára, Demjata 199, 08213 Tulčík. Obecné 
zastupiteľstvo schvaľuje podanie odporu voči Platobnému rozkazu.  
 
Hlasovanie č. 6:  
ZA: Janevová, Tomko, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  

 
B: Schválenie zmluvy o poskytnutí NFP na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Kvakovce 
  
Starosta obce informoval poslancov o tom, že obci Kvakovce bola schválená žiadosť o poskytnutie finančných 
prostriedkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Kvakovce. Zo strany Ministerstva hospodárstva bol 
obci doručený Návrh zmluvy, preto prečítal návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o schválených finančných prostriedkoch na rekonštrukciu 
verejného osvetlenia v obci Kvakovce na základe rozhodnutia Ministra hospodárstva č. 21408/2015-1000-
51598. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o poskytnutí NFP na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci 
Kvakovce medzi obcou Kvakovce a Ministerstvom hospodárstva. Jej výhodnosť je na posúdení starostu obce.  
  
Hlasovanie č. 7:  
ZA: Janevová, Tomko, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  
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C: Schválenie úveru z OTP Banky Slovensko a.s.  
 
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že je nevyhnutné čerpať úver na financovanie 
investičného zámeru „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kvakovce“. Z uvedeného dôvodu predniesol 
tento návrh na uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie úveru z OTP Banky Slovensko a.s.  na prefinancovanie investičného 
zámeru „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kvakovce“.  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie akýchkoľvek úverových zmlúv medzi obcou Kvakovce a OTP 
Bankou Slovensko a.s. súvisiacich so zabezpečením financovania investičného zámeru „Rekonštrukcia verejného 
osvetlenie v obci Kvakovce“.  
 
Hlasovanie č. 8:  
ZA: Janevová, Tomko, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  

 
D: Dostavba vodovodu a kanalizácie v obci Kvakovce 
 
Starosta informoval prítomných, že prebehli rokovania zo zástupcami VVS a.s. o možnosti dokončiť 
rozostavané stavby tak, že ich prevezme a dokončí Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  
 
Aby mohli v tejto oblasti pokračovať rokovania, je nevyhnutné prijať k tomuto nejaké stanovisko. Preto 
starosta obce navrhol uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že obec Kvakovce nemá dostatočné množstvo finančných prostriedkov na 
dokončenie stavby kanalizácia, ČOV a vodovod v obci Kvakovce.  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby obec uzatvorila Cedačnú zmluvu - zmluvu o postúpení práv a povinností 
medzi obcou Kvakovce a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou na stavbu:  

- Splášková kanalizácia v obci Kvakovce 
- ČOV v obci Kvakovce 
- Vodovod v obci Kvakovce 

 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí, aby boli rozostavané stavby vodovodu a kanalizácie  ponúknuté 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti za podmienky, že VVS a.s. rozostavané stavby dokončí 
a sprevádzkuje na vlastné náklady.  
 
Hlasovanie č. 9:  
ZA: Janevová, Tomko, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  

 
 
 



Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach 

30. novembra 2015 

 

Strana 7 z 9 
 

 
E: Zadanie zmien a doplnkov k územného plánu 
 
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že je nevyhnutné začať práce na Zmenách a doplnkoch 
k územnému plánu obce Kvakovce v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá. Súčasný Územný plán je neaktuálny 
a spôsobuje viaceré problémy. Z uvedeného dôvodu navrhol uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zadávací dokument pre spracovanie Zmien a doplnkov č. 1. k Územnému plánu 
obce Kvakovce v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá, ktorý spracoval predseda Komisie urbanizmu, architektúry a 
krajinotvorby. Schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na spracovanie zmien a doplnkov k Územnému plánu obce 
Kvakovce a spolufinancovanie vo výške najmenej 20% prípade schválenia žiadosti o dotáciu. Obstaranie 
a schvaľovanie potrvá najviac tri roky.  
 
Hlasovanie č. 10 
ZA: Janevová, Tomko, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  

 
F: Schválenie Ing. Jána Onderišina 
Starosta informoval poslancov, že by bolo dobré splnomocniť osobu, ktorá bude zastupovať obec vo veci 
poľovného práva a hájiť záujmy obce v tejto oblasti. Za takúto osobu, ktorá sa rozumie problematike považuje 
Ing. Jána Onderišina, podpredsedu Komisie majetkovej. Prečítal návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby obec Kvakovce na výkon práva poľovníctva v zmysle zákona o poľovníctve 
na Valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v k.ú. Kvakovce zastupoval Ing. Ján Onderišin – 
podpredseda Komisie majetkovej. Oprávnený je aj iniciovať a zvolávať Valné zhromaždenie vlastníkov 
poľovných pozemkov.  
 
Hlasovanie č. 11 
ZA: Janevová, Tomko, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  

 
G: Schválenie podmienok Verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku obce Kvakovce 
 
Starosta informoval, že v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva bola vypísaná transparentná Verejná 
obchodná súťaž na predaj pozemkov v obci Kvakovce. Jedná sa o pozemok pri bývalej krčme a záhradu za 
obecným úradom, ktorá je ovocným sadom. Do tejto súťaže sa nikto neprihlásil. Tieto nehnuteľnosti je podľa 
starostu a viacerých občanov potrebné predať, nakoľko sú nevyužívané. Preto je potrebné vyhlásiť novú súťaž 
a opätovne schváliť podmienky. Tiež bude potrebné ľuďom vysvetliť, že môžu ponúknuť aj menšiu sumu, ako je 
cena stanovená znaleckým posudkom. V tejto súvislosti navrhol uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nepotrebných nehnuteľností 
na území obce Kvakovce. Majetok môže byť predaný aj za nižšiu cenu, ako je cena stanovená znaleckým 
posudkom. Informácia bude uverejnená v miestnej regionálnej tlači, na internetovej stránke obce 
a zastupiteľstvo si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku. Podmienky verejnej obchodnej súťaže tvoria 
prílohu uznesenia.  
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Hlasovanie č. 12 
ZA: Janevová, Tomko, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. Podmienky verejnej obchodnej súťaže boli schválené.  

 
G: Odpredaj hnuteľného nepotrebného majetku obce Kvakovce 
 
Starosta informoval poslancov, že víťaz Verejnej obchodnej súťaže na predaj nepotrebného hnuteľného 
majetku obce Kvakovce nepodpísal zmluvu s obcou Kvakovce na 3 kusy automobilov:  
1. automobil UAZ-469 BI 
2. automobil Praga V3S SKR PAD-1 M2 
3. automobil Praga V3S FEK 3.5 
 
V tejto súvislosti predniesol tento návrh na uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu, že víťaz verejnej obchodnej súťaže Ing. Martin Gavura do 
dnešného dňa aj napriek výzve neuzatvoril s obcou Kvakovce Kúpnopredajnú zmluvu na túto techniku:  
 
1. automobil UAZ-469 BI 
2. automobil Praga V3S SKR PAD-1 M2 
3. automobil Praga V3S FEK 3.5 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby obecný úrad z dôvodu nízkej zostatkovej ceny techniky uverejnil zoznam 
nepotrebnej techniky na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce a zároveň  vyhlásil oznam o ponuke 
pre občanov v obecnom rozhlase. Lehoty a termíny určí obecný úrad. Technika sa bezodkladne odpredá tomu 
uchádzačovi, ktorý ponúkne v stanovenej lehote najvyššiu cenu pre obec.  
 
Hlasovanie č. 13 
ZA: Janevová, Tomko, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté  

 
H: Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Kvakovce 
 
Starosta obce Kvakovce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o žiadosti spoločnosti Agrobiowood 
s.r.o., ktorá má záujem o prenájom pozemkov od obce Kvakovce za účelom hospodárenia na nich. Pozemky 
ležia ladom, obec Kvakovce z nich nemá žiadny úžitok, preto je vhodné ich prenajať, nakoľko sa získajú do 
rozpočtu obce ďalšie peniaze. Skoro každý gazda v obci prenajíma svoje pozemky firme, ktorá na týchto 
pozemkoch hospodári, preto nie je dôvod, aby sa obec nesprávala rovnako. Každý cent do rozpočtu sa môže 
hodiť. V tejto súvislosti prečítal návrh na uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ponuku spoločnosti Agrobiowood s.r.o. so sídlom Humenné na 
prenájom nevyužitej pôdy vo vlastníctve obce Kvakovce. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nájomnú zmluvu 
medzi obcou Kvakovce a spoločnosťou Agrobiowood s.r.o. na prenájom obcou nevyužívanej poľnohospodárskej 
pôdy za nimi ponúknutú cenu.  
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Hlasovanie č. 14 
ZA: Janevová, Tomko, Švecová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  

 
 
Bod č. 6: Diskusia 
V diskusii nevystúpil nikto.   
 

 
Bod č. 7: Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončil.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anna ČIKOTOVÁ   Anna JANEVOVÁ  Ing. Katarína ŠVECOVÁ 

   zapisovateľ       overovateľ                       overovateľka 


