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

 

 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného  04.08.2011  o 18.00 hod. v zasadačke 

Obecného úradu v Kvakovciach 

_______________________________________________________________________ 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zastupujúci starostu obce   

Dupaľ Jaroslav. 

 

 

Za zapisovateľa bol určený:      Ján Tutko 

Za overovateľov boli určení:     Zdenko Magnus 

       Viktor     Humeník 

 

Prítomní:                     podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Žiadosť p. Mgr. Župinovej  Zuzany 

3. Záver  

Hlasovanie: 5 za  

 

PRO GLOBAL, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01  Prešov ako dlžník týmto potvrdzuje, že dňa 

05.12.2002 uzavrel s Obcou Kvakovce kúpnopredajnú zmluvu, na základe ktorej jej vznikol 

záväzok voči obci. Zostatok záväzku je vyčíslený ku dňu uznania záväzku 13 000 EUR. 

Dlžník zároveň záväzne vyhlasuje, že v zmysle kúpnopredajnej zmluvy je povinný a zaväzuje 

sa zaplatiť veriteľovi záväzok, pričom deň konečnej splatnosti záväzku je určený na 

30.09.2011.  

 

1. Mgr. Zuzana Župinová, Justičná 9, Prešov 

2. Mgr. Igor Župina, Justičná 9, Prešov 

vyhlasujú, že pristupujú k záväzku voči obci Kvakovce vo výške 13 000 EUR, ktorý má 

spoločnosť PRO GLOBAL s.r.o. ako dĺžnik z titulu nezaplatenej splátky vzniknutej na 

základe kúpnopredajnej zmluvy zo dňa 05.12.2002 a sú si vedomí toho, že ide o možné 

plnenie celého nesplateného záväzku spoločnosti , za ktoré ručia celým svojím majetkom 

Prevzaté ručenie je časovo neobmedzené.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obec Kvakovce ako záložný veriteľ oznamuje zánik záložného práva, ktoré bolo v prospech 

neho zriadené na základe Záložnej zmluvy o založení nehnuteľnosti zo dňa 05.03.2003 na 

nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva číslo 2309, katastrálne územie Kvakovce, ako 

parcely KN č. 1899/1, ostatné plochy o výmere 4581 m2  KN č. 1899/2, zastavané plochy 

o výmere 905m2 a chate súpisné číslo 423, stojacej na parcele KN č. 1899/2, zapísané na 

meno výlučného vlastníka PRO GLOBAL, s.r.o, Strojnícka 18, 080 01  Prešov, IČO 

36470457. 

Vklad záložného práva bol povolený rozhodnutím Katastrálneho úradu  Vranov nad T., 



Správa katastra Vranov nad Topľou zo dňa 12.03.2003, pod č. V 294/2003. 

Hlasovanie: 5 za 

 

 
__________________________________________________________________________ 

Viktor Humeník    Jaroslav Dupaľ             Tutko Ján  

Poslanec OZ        poslanec OZ  ľ 
                      zast.starosta obce                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 

PRO GLOBAL, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01  Prešov ako dlžník  potvrdzuje, že dňa 

05.12.2002 uzavrel s Obcou Kvakovce kúpnopredajnú zmluvu, na základe ktorej jej vznikol 

záväzok voči obci. Zostatok záväzku je vyčíslený ku dňu uznania záväzku 13 000 EUR. 

Dlžník zároveň záväzne vyhlasuje, že v zmysle kúpnopredajnej zmluvy je povinný a zaväzuje 

sa zaplatiť veriteľovi záväzok, pričom deň konečnej splatnosti záväzku je určený na 

30.09.2011.  

 

1. Mgr. Zuzana Župinová, Justičná 9, Prešov 

2. Mgr. Igor Župina, Justičná 9, Prešov 

 

vyhlasujú, že pristupujú k záväzku voči obci Kvakovce vo výške 13 000 EUR, ktorý má 

spoločnosť PRO GLOBAL s.r.o. ako dĺžnik z titulu nezaplatenej splátky vzniknutej na 

základe kúpnopredajnej zmluy zo dňa 05.12.2002 a sú si vedomí toho, že ide o možné plnenie 

celého nesplateného záväzku spoločnosti , za ktoré ručia celým svojím majetkom . 

Prevzaté ručenie je časovo neobmedzené.  

 

 

UZNESENIE 117/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

Obec Kvakovce ako záložný veriteľ oznamuje zánik záložného práva, ktoré bolo v prospech 

neho zriadené na základe Záložnej zmluvy o založení nehnuteľnosti zo dňa 05.03.2003 na 

nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva číslo 2309, katastrálne územie Kvakovce, ako 

parcely KN č. 1899/1, ostatné plochy o výmere 4581 m2  KN č. 1899/2, zastavané plochy 

o výmere 905m2 a chate súpisné číslo 423, stojacej na parcele KN č. 1899/2, zapísané na 

meno výlučného vlastníka PRO GLOBAL, s.r.o, Strojnícka 18, 080 01  Prešov, IČO 

36470457. 

Vklad záložného práva bol povolený rozhodnutím Katastrálneho úradu  Vranov nad T., 

Správa katastra Vranov nad Topľou zo dňa 12.03.2003, pod č. V 294/2003. 

 

 

                                                                                     

 

 

 

          Jaroslav Dupaľ 

zástupca starostu, ktorý      

plní úlohy starostu obce 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


