
 

 

Obecný úrad obce Kvakovce,    094 02 ,    Kvakovce 88,    okr. Vranov nad Topľou 

 

 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného  06.06.2011  o 17.00 hod. v zasadačke 

Obecného úradu v Kvakovciach 

_______________________________________________________________________ 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zastupujúci starostu obce   

Dupaľ Jaroslav. 

 

Za zapisovateľa bola určená Viera Puškášová. 

Za overovateľov boli určení: Zdenko Magnus 

    Viktor Humeník 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

 

1/ Otvorenie 

2/Príprava letnej turistickej sezóny 

3/Presťahovanie priestorov Obecného úradu do nových  priestorov  

4/ Rôzne 

 

P. Tutko 

Ţiada doplniť o bod/ Rôzne 

Hlasovanie : 4 za, l neprítomný 

 

p. Tutko 

Poslanci  boli oboznámení s tým, ţe zasadala komisia cestovného ruchu. Zaoberala sa otvá 

racími   hodinami, kolíznym   termínom   2 akcií   a to cykloturistický pretek a akcia SUN 

DANCE. Problém je v tom , ţe obidve akcie mali kladné stanovisko. P. Pipa, organizátor 

akcie  nesúhlasí so súbeţnou akciou. 

 

p. Mgr. Kapráľ 

Konalo sa l. stretnutie komisie cestovného ruchu, aj napriek tomu, ţe došlo k ostrejšej výmene 

názorov, je dobré , ţe sa veci posúvajú dopredu. 

- chceme vydať letné číslo novín 

- chceme priehradný múr otvoriť verejnosti 

- presunúť akciu MISS Nová Kelča na Domašu Dobrú 

- mať stále vykosené stredisko 

- posilniť vývoz odpadu  

 

 

Náv rh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo odporúča v roku 2011 rešpektovať vzniknutý stav, nakoľko tento stav 

nezapričinil nikto z organizátorov obidvoch podujatí.    Komisia cestovného ruchu  a obecné 

zastupiteľstvo navrhuje ponúknuť organizátorovi cyklistického podujatia exkluzívnu zmluvu 



na obdobie l0 rokov, ktorá by mu garantovala a vyhradila termín  na organizovanie 

cyklistických pretekov OKOLO DOMAŠE. Stanovili by sa jasné a transparentné pravidlí do 

budúcnosti a podobné nepríjemné situácie by nevznikali.  

 Hlasovanie : 4 za, l neprítomný 

 

 

P. Dupaľ 

Je potrebné prijať uznesenie ohľadom otváracích a zatváracích hodín na základe návrhu 

komisie cestovného ruchu. 

Pondelok – štvrtok    do 24.00 hod 

Piatok     do 01.00 hod 

Sobota     do 02.00 hod. 

Nedeľa    do 24.00 hod.   

Bod 2/ 

Presťahovanie priestorov Obecného úradu do  priestorov školy.  

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  prevádzkový čas  - otváracie a zatváracie  hodiny na základe 

návrhu komisie cestovného ruchu v rekreačnom stredisku Domaša – Dobrá.  

 

Pondelok – štvrtok    do 24.00 hod 

Piatok     do 01.00 hod 

Sobota     do 02.00 hod. 

Nedeľa    do 24.00 hod.   

Hlasovanie: 4 za, l neprítomný  

 

 

Obec  nepriaznivú finančnú situáciu sa rozhodla riešiť presunom Obecného úradu do 

priestorov školy, nakoľko v zime sa  vytápajú obidva priestory  - aj škola aj obecný úrad.  

Aj keď je trochu finančný náklad na počiatočné rozbehnutie, návratnosť týchto prostriedkov 

je uţ po prvej  zimnej vykurovacej  sezóne.  

 

 

Návrh na uznesenie: 

Poslanci OZ berú na vedomie a súhlasia s prenesením agendy Obecného úradu z budovy 

kultúrneho domu do budovy školy a s finančnými prostriedkami, ktoré sú potrebné  vyčleniť 

na presun a prestavbu priestorov.   

Hlasovanie : 4 za, l neprítomný 

 

 

Bod 3/ 

Rôzne 

 

 

Ing. Danko s manţelkou  

Dlhodobo   ţiadajú odkúpiť pozemok, majú urobený geometrický plán , ťahá sa to uţ 3 roky 

a nevedeli  to doriešiť  normálnou cestou.  

 

p. Dupaľ 



Zatiaľ je predaj majetku pozastavený, je potrebné sa pozrieť na to aj fyzicky v teréne, bude to 

riešiť komisia pre majetok.  

 

Mgr. Kapráľ 

Moţno by bolo dobré v takých prípadoch určiť prijímacie dni priamo v rekreačnom stredisku.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie   ţiadosť p. Danka / Roland Prištic a manţ/ a bude ju 

v najskoršom termíne riešiť.  

Hlasovanie: 4 za, l neprítomný  

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančné prostriedky na Medzinárodný deň detí. Zároveň 

vyjadruje poďakovanie za zorganizovanie akcie organizátorom.  

Hlasovanie: 4 za, l neprítomný  

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstva schvaľuje finančné prostriedky: 

Poloţkovite: 

Dohody o vykonaní práce 5000 EUR 

Reprezentačný fond            500 EUR 

Hlasovanie: 4 za, l neprítomný  

 

 

Rôzne 

-  ţiadosť spoločnosti MIRA na vývoz TKO 

-  ţiadosť p. Poláčkovej o prenájom pláţových plôch 

-  p. Čikotová – ukončenie PN a jej  následná ţiadosť o čerpanie dovolenky  

-  kontrola tašiek zamestnávateľom na Obecnom úrade 

-  doriešenie financií ohľadom miestnych komunikácii a chodníkov  

-   riešenie Domasacity s.r.o. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo ukladá hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu na spoločnosti 

Domasacity,s.r.o.   , ktorú mu umoţňuje zákon . 

Hlasovanie: 4 za, l neprítomný  

 

p. Tutko 

Je potrebné zakategorizovať fungovanie cestovného ruchu na rekreačnej oblasti, či to bude 

rodinná rekreácia, alebo iná -  zábavná forma,  aby nedochádzala  k  takým názorovým 

nezhodám , ako pri akcii cykloturistické preteky a SUN  DANCE.  

 

p. Nemešová 

Sťaţovala sa na fungovanie miestneho pohostinstva, nerešpektovanie stavebného zákona.  

 

p. JUDr.  Urbančok 

Urobiť   škrt štvavej kampani v obci. Odporúča vedeniu obce podať podnet za ohováranie na 

neznámeho pacháteľa pri novozriadenej štvavej stránke kvakovce com.   

 



p. Sariková 

Reagovala na nekvalitné kosenie okolo domov zamestnancami obce.  

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________ 

Viktor Humeník    Jaroslav Dupaľ             Zdenko Magnus 

Poslanec OZ         poslanec OZ  
overovateľ            zast.starosta obce                  overovateľ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIA obecného zastupiteľstva  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného  06.06.2011  o 17.30 hod. v_zasadačke 

Obecného úradu v Kvakovciach 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

UZNESENIE 91/2011 zo 06.06.2011 

Obecné zastupiteľstvo odporúča v roku 2011 rešpektovať vzniknutý stav, nakoľko tento stav 

nezapričinil nikto z organizátorov obidvoch podujatí.   

 Komisia cestovného ruchu a obecné zastupiteľstvo navrhuje ponúknuť organizátorovi 

cyklistického podujatia exkluzívnu zmluvu na obdobie l0 rokov, ktorá by mu garantovala 

a vyhradila termín pre druhý júlový víkend na organizovanie cyklistických pretekov OKOLO 

DOMAŠE. Stanovili by sa jasné a transparentné pravidla do budúcnosti a podobné 

nepríjemné situácie by nevznikali.  

 Hlasovanie : 4 za, l neprítomný 

 

UZNESENIE 92/2011 zo 06.06.2011 

Poslanci OZ berú na vedomie a súhlasia s prenesením agendy Obecného úradu z budovy 

kultúrneho domu do budovy školy a s finančnými prostriedkami,  ktoré sú potrebné  vyčleniť 

na presun a prestavbu priestorov.   

Hlasovanie : 4 za, l neprítomný 

 

UZNESENIE 93/2011 zo 06.06.2011 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie   ţiadosť p. Danka / Roland Prištic a manţ./ a bude ju 

v najskoršom termíne riešiť.  

Hlasovanie: 4 za, l neprítomný  

 

UZNESENIE 94/2011 zo 06.06.2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančné prostriedky na Medzinárodný deň detí. Zároveň 

vyjadruje poďakovanie za zorganizovanie akcie organizátorom.  

Hlasovanie: 4 za, l neprítomný  

 

 

UZNESENIE 95/2011 zo 06.06.2011 

Obecné zastupiteľstva schvaľuje finančné prostriedky: 



Poloţkovite: 

Dohody o vykonaní práce 5000 EUR 

Reprezentačný fond            500 EUR 

Hlasovanie: 4 za, l neprítomný  

 

 

 

 

 

UZNESENIE 96/2011 zo 06.06.2011 

Obecné  zastupiteľstvo  ukladá  hlavnému  kontrolórovi  vykonať kontrolu  v obchodnej 

spoločnosti Domaša City s.r.o. v zmysle zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien 

a doplnkov  par. 18 d, odst. 2, písmeno c,d.  

Hlasovanie: 4 za, l neprítomný  

 

 

 

Uznesenie 97/2011 zo 06.06.2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  prevádzkový čas  - otváracie a zatváracie  hodiny na základe 

návrhu komisie cestovného ruchu v rekreačnom stredisku Domaša – Dobrá.  

 

Pondelok – štvrtok    do 24.00 hod 

Piatok     do 01.00 hod 

Sobota     do 02.00 hod. 

Nedeľa    do 24.00 hod.   

Hlasovanie: 4 za, l neprítomný  

 

 

 

 

 


