Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach
9. októbra 2017

ZÁPISNICA
z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, ktoré sa konalo dňa
9.10.2017 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
Anna JANEVOVÁ
Juraj ARENDÁŠ
Ing. František TOMKO
Jaroslava JAKUBČÁKOVÁ
Ďalej prítomný podľa prezenčnej listiny:
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór obce Kvakovce
Ospravedlnený:
Nikto
ROKOVANIE
1. Otvorenie
V poradí 27. 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. Katarína ŠVECOVÁ a Jaroslava JAKUBČÁKOVÁ
Starosta uviedol, že návrh programu 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený v pozvánke.
Program:
3. Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kvakovce
4. Kamerový a varovný systém v obci Kvakovce
5. Návrh VZN č. 2/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Kvakovce
6. Zmluva o spolupráci medzi obcou Kvakovce a Stanislavom Hrickom – (vysporiadanie pláže na ulici Ku
prístavu, výstavba sociálnych zariadení a ihriska pre plážový volejbal)
7. Stavba Kanalizácie a ČOV v obci Kvakovce a Vodovod v obci Kvakovce - schválenie odpredaja
nedokončených stavieb vo vlastníctve obce Kvakovce ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom
dokončenia obidvoch rozostavaných stavieb.
8. Odpredaj pozemkov k rekreačným chatám
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
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K doplneniu programu nedošlo, preto dal starosta obce hlasovať o Návrhu programu.
Hlasovanie č. 1:
ZA: Janevová, Švecová, Arendáš, Tomko, Jakubčáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program bol schválený
Bod č. 3: Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Kvakovce
Starosta obce informoval o možnosti čerpať finančné prostriedky v rámci Programu rozvoja vidieka na
rekonštrukciu Kultúrneho domu. Výhodou je, že sa jedná o nulové spolufinancovanie a preto starosta
odporučil poslancom, aby schválili zapojenie sa obce do programu. S uvedeným návrhom bol všeobecný
súhlas, preto starosta obce prečítal uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v rámci možností podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci
jednotlivých výziev takto:
Program rozvoja vidieka, číslo výzvy: 22/PRV/2017, aktivita č. 1, zámer obce: rekonštrukcia Kultúrneho domu
podľa možností a zváženia obecného úradu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie na danú aktivitu a schvaľuje úpravy rozpočtu obce podľa
potreby na zabezpečenie realizácie projektu v prípade úspešnosti.
Hlasovanie č. 2:
ZA: Janevová, Švecová, Arendáš, Tomko, Jakubčáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené
Bod č. 4: Kamerový a varovný systém v obci Kvakovce
Starosta obce informoval o možnosti čerpať finančné prostriedky v rámci toho istého Programu rozvoja vidieka
z Aktivity č. 6 zakúpenie prídavnej techniky, respektíve na zabezpečenie kamerového systému a digitálneho
rozhlasu v obci aj na Domaši. Aj v tomto prípade je výhodou to, že sa jedná o nulové spolufinancovanie a preto
starosta odporučil poslancom, aby schválili zapojenie sa obce do programu. S uvedeným návrhom bol
všeobecný súhlas, preto starosta obce prečítal uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v rámci možností podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci
jednotlivých výziev takto:
Program rozvoja vidieka, číslo výzvy: 22/PRV/2017, aktivita č. 6, t.j. buď vybudovanie kamerového a varovného
systému na území obce Kvakvoce, alebo nákup prídavných a iných zariadení. Rozhodnutie je podľa možností a
zváženia obecného úradu.
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie na danú aktivitu a schvaľuje úpravy rozpočtu obce podľa
potreby na zabezpečenie realizácie projektu v prípade úspešnosti.
Hlasovanie č. 3:
ZA: Janevová, Švecová, Arendáš, Tomko, Jakubčáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené
Bod č. 5: Návrh VZN č. 2/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce Kvakovce
Starosta obce informoval o potrebe novelizovať Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o určení pravidiel
času predaja. V čase, keď sa VZN schvaľovalo nikto nepredpokladal, že prevádzky s nepretržitou prevádzkou
majú rôzne prístrešky, respektíve stany, ktoré pôsobia rušivo na svoje okolie. To spôsobuje problémy
vlastníkom susedných chát. Narazili sme na problém v tom zmysle, že svadby a rôzne akcie trvajú v stane
hlavne v hotelovom zariadení Garden do neskorých nočných alebo skorých ranných hodín.
Starosta uviedol, že stan, ktorý vznikol v záhrade hotela Garden je veľmi pekný, láka do strediska mnoho ľudí,
ale je to trochu nedoriešené hlavne čo sa týka hluku. Nie je možné postaviť problém do takej roviny, že sťažujú
sa dvaja – traja chatári. Takéto uvažovanie je neprípustné. Nie chaty boli postavené pri stane, ale stan pri
chatách. Nikomu by sa nepáčilo, aby mal každý víkend hneď v susedstve živú hudbu do rána.
Podľa starostu obce je nevyhnutné zakomponovať do VZN aj prístrešky a stany tak, aby nedochádzalo ku
zbytočným konfliktom a aby boli chránení aj vlastníci chát v susedstve takýchto zariadení.
Starosta navrhol do platného VZN zakomponovať ustanovenie v tom zmysle, aby akcie v stanoch či
prístreškoch mohli akcie byť aj po 24.00 hodine, ale len za predpokladu, že vlastník prevádzky bude
disponovať súhlasom od vlastníkov chát v okolí 50 metrov. Zároveň aby nebol nikto z prevádzkovateľov
zaskočený, účinnosť nového aktualizovaného VZN je navrhnutá na 1. Apríl 2017. Aby tu bolo určité prechodné
obdobie.
S navrhovaným riešením súhlasili všetci poslanci, preto starosta obce prečítal návrh na uznesenie v tomto
znení:
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kvakovce o určení pravidiel
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kvakovce. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce Kvakovce. Schválené Všeobecne záväzné nariadenie tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Kvakovce dňa 18.9.2017. Lehota na podávanie
pripomienok skončila dňa 6.10.2017. Návrh bol z úradnej tabule zvesený dňa 6.10.2017.
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Hlasovanie č. 4:
ZA: Janevová, Švecová, Arendáš, Tomko, Jakubčáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené. Návrh VZN č. 2/2017bol schválený.
Bod č. 6: Zmluva o spolupráci medzi obcou Kvakovce a Stanislavom Hrickom – (vysporiadanie pláže na ulici
Ku prístavu, výstavba sociálnych zariadení a ihriska pre plážový volejbal)
Starosta obce informoval poslancov o výsledkoch rokovania, ktoré dosiahla obec Kvakovce v jednaní s pánom
Stanislavom Hrickom. Rokovaní sa zúčastňoval podpredseda Komisie cestovného ruchu p. Rastislav Košalko
a on sám, vždy spoločne. Celá komunikácia je zaznamená aj v e-mailoch. Starosta uviedol, že ich cieľom pri
jednaní bolo obhájiť verejný záujem tak, aby bol zachovaný prístup verejnosti k vode, rovnako aby na ulici Ku
prístavu vyrástli sociálne zariadenia a ihrisko pre plážový volejbal, ktoré zaniklo pri nepovolenej stavbe na
pozemku pani Evy Lompartovej.
Podarilo sa im vyrokovať kompromis v tom zmysle, že p. Hricko daruje obci Kvakovce pozemky na pláži,
približne niečo viac ako 1000 metrov. Výsledkom rokovaní je aj to, že bol zbúraný plot, prístrešok, rozbité mólo
vo vode, prístrešok pod vysokým napätím. Obec Kvakovce sa zaviaže, že postaví na darovaných pozemkoch
sociálne zariadenia a ihrisko pre plážový volejbal. Súčasťou darovacej zmluvy budú aj pozemky pod existujúcou
cestou. Obec okrem toho umožní postaviť riadnu prevádzku na danom území v súlade so štúdiou, ktorú obec
prezentovala ale za presne stanovených podmienok, či už sa jedná o šírku, výšku, použitia materiálov a
podobne. Súčasťou dohody je aj to, že prevádzkovať sociálne zariadenia aj ihrisko bude vlastník prevádzky.
Dohoda je veľmi podrobná, je tam uvedené aj to, čo v prípade, keď sa zariadenie neotvorí. V takom prípade by
mohla veci prevádzkovať obec ako vlastník.
Návrh zmluvy bol zverejnený na internete, starosta je presvedčený, že sa im podarilo dosiahnuť dobrý
kompromis a otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Anna Janevová – podľa nej je na liste vlastníctva plomba lebo sa na to pozerala a je tam už prevod vlastníctva.
Podľa nej sa čaká len za tou zmluvou.
Radovan Kapraľ – nevie o tom, že by na liste vlastníctva bola nejaká plomba. Na zastupiteľstvo pozýval aj pána
Hricka, ale ten mu odpísal, že sa ho nemôže zúčastniť ale odpísal mu, že všetko na čom sa dohodli platí. Nemá
dôvod mu neveriť, ale list vlastníctva nepreveroval. Skoro všetko je od mája, keď sa o tejto zmluve bavili na
zastupiteľstve naposledy nezmenené. Pán Hricko mu nič nehovoril o tom, aby pozemok predal.
František Tomko – treba to preveriť, aby sa vedelo, či je na liste vlastníctva plomba, alebo nie a čo je vo veci.
Starosta obce sa rozhodol, že zavolá priamo Okresný úrad, katastrálny odbor, aby zistil, či je na liste vlastníctva
nejaká plomba a aby sa dozvedeli od kompetentných, čo je vo veci. Telefonát sa uskutočnil pomocou hlasného
reproduktoru kde bolo oznámené, že preveria situáciu o niekoľko minút. Starosta prerušil diskusiu k tomuto
bodu, kým nebude relevantná informácia z katastra.
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Bod č. 7.: Stavba Kanalizácie a ČOV v obci Kvakovce a Vodovod v obci Kvakovce - schválenie odpredaja
nedokončených stavieb vo vlastníctve obce Kvakovce ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom
dokončenia obidvoch rozostavaných stavieb.
Starosta informoval, že obec má záujem ukončiť stavbu vodovodu a kanalizácie prostredníctvom
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. . Na predošlom zastupiteľstve bol schválený zámer na
odpredaj rozostavaných stavieb vo vlastníctve obce Kvakovce ako prípad hodný osobitného zreteľa. Teraz by
mal byť schválený samotný odpredaj. Bol všeobecný súhlas s daným návrhom, preto starosta navrhol
uznesenie v tomto znení.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhodlo 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 celej rozostavanej stavby „Kanalizácia a ČOV v obci Kvakovce“
v katastrálnom území obce Kvakovce, ktorá je k dnešnému dňu vo vlastníctve obce Kvakovce, ktorá bola
súčasťou Zmluvy o dielo č. 6/2002 vrátane neskorších dodatkov, ktorej obsah sa do dnešného nesplnil
a Kanalizácia a ČOV tak nie sú dokončené.
Kupujúci:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Komenského 50, Košice 042 48, IČO: 36 570 460
Predajná cena:
Vzhľadom k tomu, že sa Kupujúci zaväzuje dokončiť stavbu „Kanalizácia a ČOV v obci Kvakovce“ na vlastné
náklady, je kúpna cena 1,- EUR.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Spočíva v skutočnosti, že obec Kvakovce nemá dostatok finančných prostriedkov na dokončenie rozostavanej
stavby „Kanalizácia a ČOV v obci Kvakovce. Preto bude s kupujúcim uzatvorená Zmluva o cedácii, ktorá bude
spočívať v tom, že sa kupujúci zaviaže v určitej lehote dokončiť stavbu „Kanalizácia a ČOV v obci Kvakovce“ na
vlastné náklady a sprevádzkovať ju. Tým sa zabezpečí pre obec Kvakovce a jej obyvateľov ekonomicky efektívna
a trvalá možnosť enviromentálnej ochrany povrchových a spodných vôd v katastrálnom území obce Kvakovce,
zlepšenie služieb komunálnej infraštruktúry v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd, ako aj následné
vytvorenie podmienok pre udržateľný hospodársko-sociálny rozvoj Obce Kvakovce.
Hlasovanie č. 5:
ZA: Janevová, Švecová, Arendáš, Tomko, Jakubčáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené. Odpredaj bol schválený.
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Návrh na uznesenie v súvislosti s vodovodom:
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhodlo o prevode 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 celej rozostavanej stavby „Vodovod a vodojem v obci Kvakovce“
v katastrálnom území obce Kvakovce, ktorá je k dnešnému dňu vo vlastníctve obce Kvakovce , ktorá bola
súčasťou Zmluvy o dielo č. 01/2001 vrátane neskorších dodatkov, ktorej obsah sa do dnešného nesplnil a stavba
„Vodovod a vodojem v obci Kvakovce“ tak nie je dokončená.
Kupujúci:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Komenského 50, Košice 042 48, IČO: 36 570 460
Predajná cena:
Vzhľadom k tomu, že sa Kupujúci zaväzuje dokončiť stavbu vodovodu na vlastné náklady, je kúpna cena 1,EUR.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Spočíva v skutočnosti, že obec Kvakovce nemá peniaze na dokončenie stavby „Vodovod a vodojem v obci
Kvakovce“. Z uvedeného dôvodu bude s kupujúcim uzatvorená Zmluva o cedácii, ktorá bude spočívať v tom, že
sa kupujúci zaviaže v určitej lehote dokončiť stavbu „Vodovod a vodojem v obci Kvakovce“ na vlastné náklady
a sprevádzkovať ju. Tým sa zabezpečí pre obec Kvakovce a jej obyvateľov ekonomicky efektívna a trvalá
možnosť prístupu k pitnej vode, možnosť pre zvýšenie podielu reálneho napojenia obyvateľov obce na verejný
vodovod, ako aj následné vytvorenie podmienok pre hospodársko-sociálny rozvoj Obce Kvakovce.
Hlasovanie č. 6:
ZA: Janevová, Švecová, Arendáš, Tomko, Jakubčáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené. Odpredaj bol schválený.
Bod č. 8: Odpredaj pozemkov k reakreačným chatám
K uvedenému bodu starosta uviedol, že právnik nestihol spracovať návrhy na uznesenia, preto v krátkom čase
zvolá zastupiteľstvo k prevodom. Zo všetkých žiadostí sú azda štyri sporné, avšak Komisia sa s tým nejako
vysporidala. Starosta navrhol, aby bol tento bod presunul, s čím poslanci vyjadrili všeobecný súhlas.
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Bod č. 9.: Rôzne
A: Protest prokurátora k VZN č. 1/2017 Štatút rekreačnej oblasti
Starosta informoval poslancov zastupiteľstva, že bol podaný protest Okresného prokurátora voči VZN č. 1/2017
voči Štatútu rekreačnej oblasti Domaša Dobrá. Podľa starostu sa môžeme v danej veci naťahovať, ale nemá to
podľa neho význam, je po sezóne, tak odporúča zrušiť sporné VZN a v ďalšom roku sa pripraví nové. Poslanci
súhlasili s návrhom, preto predniesol Návrh na uznesenie v tomto znení:
1) Berie na vedomie Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Vranov nad Topľou sp. zn. Pd 78/17/7713-6 zo
13.7.2017 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Kvakovce č. 1/2017 Štatút rekreačnej oblasti Domaša
Dobrá, ktoré bolo Obecným zastupiteľstvom schválené dňa 5.05.2017 a ktoré nadobudlo účinnosť dňa
1.06.2017.
2) Vyhovuje Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Vranov nad Topľou sp. zn. Pd 78/17/7713-6 zo dňa
13.7.2017 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Kvakovce č. 1/2017 Štatút rekreačnej oblasti Domaša
Dobrá, ktoré bolo Obecným zastupiteľstvom schválené dňa 5.05.2017 a ktoré nadobudlo účinnosť dňa
1.06.2017 a toto RUŠÍ AKO CELOK.
3) Schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým zrušuje VZN obce Kvakovce č. 1/2017 Štatút rekreačnej
oblasti Domaša Dobrá, ktoré bolo Obecným zastupiteľstvom schválené dňa 5.05.2017 a ktoré nadobudlo
účinnosť dňa 1.06.2017.
Hlasovanie č. 7:
ZA: Janevová, Švecová, Arendáš, Tomko, Jakubčáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené. VZN č. 1/2017 bolo zrušené.
B: Členstvo v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš
Starosta informoval a možnosti vstúpiť do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný
Šariš, ktorej predsedom predstavenstva je starosta obce Malá Domaša p. Jaroslav Makatúra. V tejto organizácii
je napríklad obec Malá Domaša, obec Bžany, mesto Humenné, Snina, Vranov nad Topľou. Poslanci vyjadrili
všeobecný súhlas s tým, aby obec Kvakovce vstúpila do tejto organizácie, pre starosta prečítal Návrh na
uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup obce Kvakovce do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný
Zemplín a Horný Šariš.
Hlasovanie č. 8:
ZA: Janevová, Švecová, Arendáš, Tomko, Jakubčáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené. Členstvo obce OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš bolo schválené.
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C: Oprava Kríža pri vstupe do obce
Starosta informoval o tom, že kríž pred obcou je v polorozpadnutom stave a bolo by ho potrebné vymeniť.
Veľmi pekný kríž je podľa neho v Malej Domaši pri odbočke na Domašu, ktorý má ideálne rozmery. Informoval
sa v Spišskom podhradí, kde by vedeli vyrobiť kríž z lešteného travertínu, ktorý by osadený na mieste
súčasného kríža. Poslanci vyjadrili všeobecný súhlas so zakúpením kríža z travertínu, preto starosta prečítal
Návrh na uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo na základe podnetu od občanov Schvaľuje obstaranie Kríža z travertínu vrátane
podstavca, ktorý bude umiestnený pred vstupom do obce Kvakovce a nahradí starý rozpadnutý kríž.
Hlasovanie č. 9:
ZA: Janevová, Švecová, Arendáš, Tomko, Jakubčáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené
D: Návrh na jednoduché pozemkové úpravy
Starosta informoval, že pri vysporiadaní pozemkov narazili na zopár jednotlivcov – špekulantov, ktorí nechcú
s obcou komunikovať a snažia sa blokovať zámer obce vysporiadať územie za účelom výstavby. Aj keď starosta
nevylučuje, že sa s jednotlivcami nakoniec obec dohodne, navrhuje pre istotu podať Návrh na vykonanie
jednoduchých pozemkových úprav. V praxi to znamená toľko, že keď sa nedohodneme, väčšina rozhodne
o menšine a geometrický plán sa následne zapíše. Medzi poslancami bol všeobecný súhlas a preto starosta
obce prečítal Návrh na uznesenie v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie Návrhu na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav s navrhnutím
obvodu jednoduchých pozemkových úprav podľa uváženia obecného úradu za účelom vysporiadania
priestranstva na realizáciu zámeru obce Kvakovce – Národné centrum vodných športov, oddychu a športovej
histórie.
Hlasovanie č. 10:
ZA: Švecová, Arendáš, Tomko, Jakubčáková
Proti: 0
Zdržal sa: Janevová
Uznesenie bolo schválené
Pokračovanie Bod č. 6: Zmluva o spolupráci medzi obcou Kvakovce a Stanislavom Hrickom – (vysporiadanie
pláže na ulici Ku prístavu, výstavba sociálnych zariadení a ihriska pre plážový volejbal)
Starosta obce po niekoľkých minútach kontaktoval Okresný úrad – katastrálny odbor prostredníctvom
hlasného reproduktora za prítomnosti všetkých poslancov. Pracovníci katastrálneho odboru potvrdili, že na
liste vlastníctva pána Hricka sa nachádza plomba, t.j. je tam evidovaný vklad vlastníckeho práva kúpnopredajná zmluva a zmluva o záložnom práve od 28.8.2017. Ďalším zisťovaním sa prišlo na to, že
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kupujúcim je spoločnosť RegeGastro s.r.o., ktorej podľa výpisu z obchodného registra sú konateľmi Ing. René
Pavlík – majiteľ hotela Garden a jeho otec Štefan Pavlík.
Radovan Kapraľ – uviedol, že o tom, že p. Hricko odpredal pozemok nevedel a mení to podľa neho celú
situáciu, lebo ním predložená zmluva je na p. Hricka.
Anna Janevová – neverí, že starosta o tejto skutočnosti nevedel, lebo pán Pavlík kupuje viacero pozemkov
v okolí hotela a on do hotela Garden často chodí. Tiež uviedla, že treba uviesť do zápisnice veci presne, lebo
ľudia to čítajú a že ona nebola nikdy proti toaletám, ako je to uvedené, ale aby si každý sám podnikal. Že aj ona
pustí cez svoj pozemok ľudí k vode a položila si otázku, či jej obec postaví záchody. Uviedla, že tam kde má
obec pozemky, wc nestavia a tu ich ide stavať.
Radovan Kapraľ – uviedol, že ak by bol o tejto skutočnosti vedel, tak by nepredložil zmluvu medzi obcou
Kvakovce a p. Hrickom, to nemá žiadnu logiku čo tvrdí a konštatoval, že on nemá dôvod pozerať dennodenne
cudzie listy vlastníctva, či sa tam niečo nezmenilo. Bol celý čas v tom presvedčení, že od mája, keď sa o tom
naposledy bavili na zastupiteľstve sa stav nijako nezmenil. Okrem toho, podľa neho aj keby zmluva prešla,
nebola by už nič platná, lebo skutkový stav sa zjavne 28.8.2017 zmenil, ako si všetci práve vypočuli od katastra.
Ďalej uviedol, že p. Janevová by sa mala odosobniť a nepozerať na danú vec ako na svoju konkurenciu, ale
z pohľadu obce a verejného záujmu. To, že on chodí do hotela Garden ešte nič neznamená, lebo tak isto chodil
k nim a chodí k iným. Kamaráti sa s jednými aj druhými, ale pravidlá platia pre každého. Uviedol, že aj
v poslednej dobe mal pracovný spor práve s majiteľom hotela Garden p. Pavlíkom, lebo mali odlišné názory na
svadby v stane, ktoré narúšajú nočný pokoj. Uviedol, že čo sa týka sociálnych zariadení, tak na promenáde
v súčasnom kempe budú verejné WC súčasťou budovy múzea, kde bude zázemie pre záchranný systém, políciu
aj obec a o tom je pani Janevová dobre informovaná. Pozemky už na to obec získala do prenájmu na dlhé
obdobie, riešia sa projekty. Nevidí dôvod stavať WC pri existujúcich WC. Bolo treba vyriešiť sociálne zariadenia
a prístup k vode práve na tej strane, kde je ulica Ku prístavu.
Anna Janevová – ona nie je proti nikomu, len nech si každý urobí po svojom a nie, že má obec stavať sociálne
zariadenia niekomu. Nepáči sa jej, že je v zmluve aj predkupné právo pre pána Hricka na wc aj ihrisko a pláž za
1,- Euro, keby to obec v budúcnosti chcela predať a preto je proti tomu.
Mgr. Radovan Kapraľ – odpovedal p. Janevovej, že zmyslom dohody bolo, že tak ako sa chce obec istiť, tak sa
chcel istiť aj p. Hricko, že obec raz neodpredá pláž niekomu inému, ktorú on daroval obci. Tiež nechápe jej
logike, prečo by obec mala v budúcnosti predávať pláž a ihrisko s wc, keď je to strategická turistická
infraštruktúra. Uviedol, že od mája mala zmluvy s p. Hrickom k dispozícii, diskusia o tom sa prekladala hlavne
na jej návrh, poslal jej aj mail, aby navrhla, ako vysporiadať pláž, keď nesúhlasí s návrhom zmlúv, ale do
dnešného dňa nič nenavrhla, len kritizuje. Prezentoval názor v tom zmysle, že ak by sa vec neodsúvala na
neskôr a rokovalo sa o nej v máji, tak ako to on navrhoval, mohlo sa to dotiahnuť do úspešného konca a obec
mohla mať pod kontrolou prakticky zdarma nie len pláž, ale aj sociálne zariadenia pre verejnosť a ihrisko.
Ing. Ján Tirpák – hlavný kontrolór prezentoval názor, že je škoda, že sa daná vec neuzatvorila v máji, lebo
návrh zmluvy bol výhodný pre obec Kvakovce.
Ing. František Tomko – navrhol, aby sme sa o danej veci už nebavili, lebo skutkový stav sa zmenil a je potrebné
počkať a zistiť, čo bude ďalej, lebo sa zmenila celá situácia.
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S uvedeným návrhom starosta súhlasil a súhlasili s ním aj všetci poslanci, preto starosta obce odložil diskusiu
k tomuto bodu programu, kým sa zistí skutkový stav, prečo a za akých okolností došlo k odpredaju a aký bude
ďalší vývoj.

Bod č. 11.: Diskusia
V diskusii neodzneli žiadne príspevky.

Bod č. 12: Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončil.

Ing. Katarína ŠVECOVÁ
overovateľ

Jaroslava JAKUBČÁKOVÁ
overovateľ
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Anna ČIKOTOVÁ
zapisovateľka

