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ZÁPISNICA 
z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, ktoré sa konalo dňa  

30.8.2016 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 
 
Ospravedlnení:  
Jaroslava JAKUBČÁKOVÁ – poslankyňa OZ z pracovnej zaneprázdnenosti 
Anna JANEVOVÁ – poslankyňa OZ zo zdravotných dôvodov 
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór obce zo zdravotných dôvodov 
 
R O K O V A N I E 
 
1. Otvorenie 
V poradí 18. 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:  
Katarína Švecová a Juraj Arendáš 
 
Starosta uviedol, že návrh programu 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený v pozvánke.  
 
Program:  
3. Výsledky verejnej obchodnej súťaže na predaj domu 

4. Rôzne  

5. Diskusia 

6. Záver 

 

K doplneniu programu nedošlo, preto dal starosta obce hlasovať o Návrhu programu.   
 
Hlasovanie č. 1:  
ZA: Tomko, Švecová, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Program bol schválený 
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Bod č. 3: Výsledky verejnej obchodnej súťaže na predaj domu 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o výsledkoch Verejnej obchodnej súťaže na predaj rodinného 
domu, ktorá bola v poradí už druhá na daný predmet nehnuteľnosti, nakoľko v prvom kole sa nikto neprihlásil.  
Inzeráty na odpredaj boli uverejnené v prvom kole vo Vranovských novinách, okrem toho na úradnej tabuli 
v obci, na internetovej stránke obce a tiež bol oznam vyhlásený v obecnom rozhlase. Aj napriek tomu sa nikto 
neprihlásil.  
 
Obecný úrad zopakoval Obchodnú verejnú súťaž, oznam bol uverejnený:  
a) na internetovej stránke obce www.kvakovce.eu odo dňa 19. 7. 2016  
b) na úradnej tabuli obce Kvakovce od dňa 19.7.2016  
c) v regionálnej tlači Vranovské Spektrum Novinky a Vranovské Noviny 
d) vyhlásené v miestnom rozhlase 5 x 
 
 
Kritériom pre vyhodnotenie ponúk bola cena. Dňa 12. 8. 2016 zasadala komisia na vyhodnocovanie Obchodnej 
verejnej súťaže. Všetci uchádzači splnili podmienky účasti v súťaži, predložili ponuky v stanovenej lehote, t.j. do 
12.8.2016 do 9.00 hodiny. Uchádzačka Karin Daranská zaslala ponuku mailom, komisia rozhodla, že ju 
vyhodnotí aj napriek tomu.  
 
 

Ponúknutá cena 

Názov uchádzača Ponúknutá cena 

Karin Daranská, karin.daranska@gmail.com 4500 EUR 

Jozefína Sajková, Inžinierska č. 1, 04011 Košice 5100 EUR 

 
Uchádzač, ktorý ponúkol najvyššiu sumu:  Jozefína Sajková, Inžinierska č. 1, 04011 Košice  

Starosta obce následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  
 
Ing. František Tomko – je presvedčený, že budova je v zlom stave a je potrebné ju odpredať.  
 
Juraj Arendáš – vyjadril názor, že nemá význam držať budovu, ktorá je v dezolátnom stave a záujemkyňa je 
rodáčka z Kvakoviec, ktorá objekt opraví.   
 
Starosta obce predložil návrh na uznesenie v tomto znení. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky opakovanej Verejnej obchodnej súťaže na predaj rodinného 
domu. Obecné zastupiteľstvo na základe výsledkov opakovanej Verejnej obchodnej súťaže schvaľuje odpredaj 
nehnuteľností nachádzajúcich sa k.ú. Kvakovce, zapísaných na LV č. 451 a to:  
a) rodinný dom s.č. 1057,  
b) pozemok pod rodinným domom, parc. č. 82/4 o výmere 123 m2 – zastavené plochy a nádvoria 
c) priľahlý pozemok,  parc. č. 82/5 o výmere 707 m2 – zastavané plochy a nádvoria 
 

http://www.kvakovce.eu/
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Súbor nehnuteľností sa odpredáva za víťazovi súťaže Jozefíne Sajkovej, trvale bytom Inžinierska č. 1, 04001 
Košice za cenu, ktorá je výsledkom opakovanej verejnej obchodnej súťaže a činí 5100,- EUR.  
 
Hlasovanie č. 2:  
ZA: Tomko, Švecová, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Odpredaj rodinného domu bol schválený. 

 
 
Bod č. 3: Rôzne 
V bode rôzne neboli žiadne príspevky.   
 

 
 
Bod č. 4: Diskusia 
V diskusii neodzneli žiadne príspevky.    
 

 
Bod č. 5: Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončil.  
 

 
 
 
 
 

Ing. Katarína ŠVECOVÁ       Juraj ARENDÁŠ                           Anna ČIKOTOVÁ 

     overovateľ       overovateľ                         zapisovateľka 


