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Obec Kvakovce, Kvakovce 88, 094 02 , okr. Vranov nad Topľou 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 11.06.2011 

o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Kvakovce 

 

 

 

Prítomní:  Jozef Danč, Ján Tutko, Viktor Humenik, 

Zdenko Magnus 

Neprítomný:   Jaroslav Dupaľ /ospravedlnený/ 

Kontrolór obce:  Vladimír Malý 

 

Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Skonštatoval, že je uznášaniaschopné, pretože je prítomná 

väčšina poslancov. 

Zapisovateľ:    Viera Puškášová  

Overovatelia:   Viktor Humenik, Ján Tutko   

 

PROGRAM: 

l./ Úvod 

2./ Rozpočet obce na rok 2012 

3./ Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2011 

4./ Stanovisko hlavného kontrolóra 

5./ Stanovisko auditóra – auditórska správa 

6./ Materská škola Kvakovce – jej ďalšie fungovanie 

7./ Investičné akcie obce Kvakovce 

    - miestne komunikácie, vodovod, financovanie 

8./ Majetkové prevody 
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9. Rôzne 

   - Žiadosť chatárov o finančné prostriedky 

   -  Cyklistická akcia Okolo Domaše , 5. Ročník  

10. Záver  

BOD 2 

Obec Kvakovce nemala schválený rozpočet obce , nakoľko nemala 

hlavného kontrolóra. 

Po zvolení kontrolóra bol vypracovaný s poslancami obecného 

zastupiteľstva a s majetkovou komisiou, zverejnený na úradnej 

tabuli, internetovej stránke obce Kvakovce, neboli vznesené 

žiadne pripomienky počas zákonného obdobia.  

Rozpočet obce je živá záležitosť, nie je to dogma, ktorá sa 

nemôže meniť. Počas roka sa môžu urobiť rozpočtové zmeny, ktoré 

aj bude nutné urobiť na základe uznesení obecného 

zastupiteľstva /zobratie úveru na investičnú akciu miestnych 

komunikácii, rozhodnutie o fungovaní materskej školy atď./  

Rozpočet na rok 2012 tvorí prílohu č. l k tejto zápisnici.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje rozpočet obce Kvakovce na rok 

2012: 

Bežné príjmy   236 600 

Bežné výdaje   236 600 

Kapitálové príjmy  246 000 

Kapitálové výdaje  246 000 

FO príjem      3 153 

FO výdaj      3 153 

SPOLU príjem   485 153 

SPOLU  výdaj  485 153 

Hlasovanie:  

4 za 

1 neprítomný 
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BOD 3,4,5 

ZÁVEREČNÝ ÚČET za rok 2011 

Hlavný kontrolór prečítal vyjadrenie k záverečnému účtu 

/príloha č. 3/ a odporúča schváliť záverečný účet bez výhrad.  

Starosta obce prečítal stanovisko hlavného audítora k účtovnej 

závierke a výrok audítora . 

Stanovisko audítora: 

Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých 

významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej 

situácie obce Kvakovce k 31. decembru 2011 a výsledky jej 

hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu 

v súlade so zákonom o účtovníctve.  

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného 

v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že som nezistila 

vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by 

spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav 

vykázaného dlhu obce a návratných zdrojov podľa môjho overenia 

je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo 

a/berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému 

účtu za rok 2011 

b/berie na vedomie správu audítora za rok 2011 

 c/schvaľuje záverečný účet v zmysle § 16, odst. 1 a celoročné 

hospodárenie bez výhrad v zmysle § 16, odst. 10 zákona 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších zmien a doplnkov. 

Bežné príjmy     260 838 EUR 

Bežné výdavky          259 893 EUR 

Kapitálový príjmy    202 633 EUR 

Kapitálové výdavky     206583  EUR 

Finančné operácie výdaj         3153  EUR 

a výsledok hospodárenia za rok 2011 
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vysporiadať v zmysle § 16, odst. 8, zákona číslo 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

zmien a doplnkov.  

 

Bod 6 

MATERSKÁ ŠKOLA KVAKOVCE – jej ďalšie fungovanie  

Materská škola je financovaná cez podielové dane ako subjekt 

s právnou subjektivitou.  

Obec v posledných rokoch dofinancovala fungovanie z vlastných 

príjmov. Vlastné príjmy obce v dôsledku krízy obec má na rok 

2012 – príjem cez podielové dane – nižšie o 6 000 Eur.  

V poslednom období došlo aj k zmene zákona pri financovaní , 

ale najhoršie je to , že je nedostatočný počet deti. Obec je 

v polohe, že mladých ubúda, starých pribúda. Do 18 rokov obec 

eviduje 50 občanov, nad 60 rokov 115 občanov, čo svedčí 

o starnutí obce. Pred poslancami je ťažké rozhodnutie. Pokiaľ 

sa deti nenarodili, nie je možné udržanie škôlky. 

  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo na základe doterajších ekonomických 

prepočtov navrhuje zrušenie Predškolského zariadenia Materskej 

školy, školskej jedálne a kuchyne.  

Hlasovanie: 

4 za 

1 neprítomný    

 

BOD 7 

INVESTIČNÉ AKCIE : 

Miestne komunikácie 

Vodovod 

Podrobná  situácia okolo týchto investičných akcií už bola  

rozobratá na majetkovej komisii. Ak chceme dokončiť akcie, sme 

nútení zobrať úver. Dodávatelia potrebujú mať istotu, že všetky 

práce budú finančne zabezpečené . Banka potrebuje mať predbežný 

súhlas obecného zastupiteľstva na jednanie k  úveru. K presným 
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číslam na schválenie /odsúhlasiť kontrolórom obce/ ešte zasadne 

obecné zastupiteľstvo. 

K stavbe miestne komunikácie: 

Do konca októbra  musí byť uzatvorený projekt miestnych 

komunikácii. 

 

K stavbe vodovod: 

Pokiaľ ide o vodovodné prípojky budú sa realizovať z rozpočtu 

obce.   

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  udeľuje predbežný  súhlas pre starostu 

obce  na vybavovanie úverových zdrojov na dokončenie 

investičných akcií.  

Hlasovanie: 

4 za 

1 neprítomný 

0 proti 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s realizáciou a úhradou 

vodovodných prípojok z rozpočtu obce. 

Hlasovanie: 

4 za 

1 neprítomný 

0 proti 

 

Bod 8 

MAJETKOVÉ PREVODY  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach v súlade so zákonom 

č.369/1990 O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením o predaji 

pozemkov vo vlastníctve obce Kvakovce.  

A: KONŠTATUJE 

A1: že predávaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je 

prebytočný a vyhotovený geometrický plán je totožný s plochou, 

ktorý žiadatelia príležitostne užívajú. 

A2: že pozemok nesmie byť oplotený iným, ako „živým plotom“ 

A3: že vlastník pozemku je povinný umožniť prechod po tomto 

pozemku svojim bezprostredným susedom bez nároku na náhradu, 

kedykoľvek to bude potrebné 

A4: že podmienky uvedené v bode A2 a A3 musia byť súčasťou 

kúpno-predajnej zmluvy 

B: SCHVAĽUJE 

odpredaj pozemku:    

parcela číslo    2053/102 

  

o výmere  30  m2             

a jeho prevod do  výlučného vlastníctva  

 

Meno a priezvisko:  Ivan  MIHOK 

Bytom:    Murárska 14, 080 01 PREŠOV 

Štátny občan:    SK 

 

Meno a priezvisko:  Mária MIHOKOVÁ, rod. Svatová 

Bytom:    Murárska 14, 080 01 PREŠOV 

Štátny občan:    SK 

 

Za kúpnu cenu  8,79 EUR za l m2, t.j. 263,70 EUR 

Hlasovanie: 
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4 za 

1 neprítomný  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach v súlade so zákonom 

č.369/1990 O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením o predaji 

pozemkov vo vlastníctve obce Kvakovce.  

 

A: KONŠTATUJE 

A1: že predávaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je 

prebytočný a vyhotovený geometrický plán je totožný s plochou, 

ktorý žiadatelia príležitostne užívajú. 

A2: že pozemok nesmie byť oplotený iným, ako „živým plotom“ 

A3: že vlastník pozemku je povinný umožniť prechod po tomto 

pozemku svojim bezprostredným susedom bez nároku na náhradu, 

kedykoľvek to bude potrebné 

A4: že podmienky uvedené v bode A2 a A3 musia byť súčasťou 

kúpno-predajnej zmluvy 

 

B: SCHVAĽUJE 

 

odpredaj pozemku:    

parcela číslo    2053/139  

o výmere  67  m2                   

  

vytvoreného odčlenením od parcely č. 2053/3 

 

geometrickým plánom č. 10806881-186/2010 

zo dňa  08.10.2010 
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ktorý vyhotovila geodetická kancelária Geodet 

Vranov nad Topľou 

  

a  úradne overila Ing. Veronika Sturzerová 

Správa katastra vo Vranove nad Topľou   

Číslo 569/10 zo dňa 27.10.2010 

a jeho prevod do  výlučného vlastníctva  

Meno a priezvisko:  Kolesárová Mária      1/2 

Rodné meno:   Kazimírová  

Bytom:    Budovateľská 1322/2, 093 01 Vranov nad Topľou  

Štátny občan:   SK 

 

Meno a priezvisko:  Kentošová Ingrid   Ing. ,      1/6 

Bytom:    Lúčna 2627/79, 093 01 Vranov nad Topľou  

Štátny občan:   SK 

 

Meno a priezvisko:  Budková Eva  MVDr.     1/6 

Rodné meno:   Kolesárová 

Bytom:    N. Teslu 4407/13, 921 01 Piešťany  

Štátny občan:   SK 

 

Meno a priezvisko:  Kolesár Marcel  Ing.      1/6 

Rodné meno:   Kolesár  

Bytom:    Jána Švermu 1344/7, 071 01 Michalovce  

Štátny občan:   SK 

Za kúpnu cenu  8,79 EUR za l m2, t.j. 597,72 EUR 
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Hlasovanie: 

4 za 

1 neprítomný  

Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva obce Kvakovce  

do vlastníctva fyzických osôb   

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach v súlade so zákonom č.369/1990 O obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením o predaji 

pozemkov vo vlastníctve obce Kvakovce.  

A: KONŠTATUJE 

A1: že predávaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný a vyhotovený 

geometrický plán je totožný s plochou, ktorý žiadatelia príležitostne užívajú. 

A2: že pozemok nesmie byť oplotený iným, ako „živým plotom“ 

A3: že vlastník pozemku je povinný umožniť prechod po tomto pozemku svojim 

bezprostredným susedom bez nároku na náhradu, kedykoľvek to bude potrebné 

A4: že podmienky uvedené v bode A2 a A3 musia byť súčasťou kúpno-predajnej zmluvy 

B: SCHVAĽUJE 

odpredaj pozemku:    

parcela číslo  2078/20   o výmere     1 m2 

parcela číslo  2053/3    o výmere     51 m2 

parcela číslo  2077/6     o výmere    19 m2 

parcela číslo  2053/16   o výmere  101 m2 

parcela číslo  2053/3  o výmere          8 m2 

 

vytvoreného odčlenením od parcely č. 2053,2078,2077 
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ostatné plochy o výmere  180 m2,  

geometrickým plánom č. 34896821-40/10 

zo dňa 13.08.2010 

ktorý vyhotovila geodetická kancelária  Geolopol Popaďák Pavol 

a  úradne overila Ing. Veronika Sturzerová 

Správa katastra vo Vranove nad Topľou   

17.09.2010, číslo 460/2010 

a jeho prevod do  výlučného vlastníctva  

Meno a priezvisko:  Martina Tkáčová, 

Bytom:   Okulka, Vranov nad Topľou  

Za kúpnu cenu   8,79 EUR za l m2, t.j. 1582,20 EUR 

Hlasovanie: 

4 za 

1 neprítomný  

 

Žiadosť firmy Distros,s.r.o., Humenné  o odkúpenie 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo nevyhovuje žiadosti firmy Distros, s.r.o. 

26. novembra 1510/3, Humenné pre prekážky odpredaja /vecné 

bremeno  + pozemok slúži ako prístup k existujúcim chatám 

a mohlo by dôjsť v budúcnosti k znemožneniu prístupu.  

Hlasovanie: 

4 za 

1 neprítomný  

 

Odchod p. poslanca Danča Jozefa. 

 

Bod 9 

ROZNE 



11.06.2012                                                                                Obec   Kvakovce    11 

 

 

a/ je tu žiadosť spoločnosti UNITRADE Vranov nad Topľou, s.r.o. 

o zmenu zatváracích hodín pri organizovaní spoločenských akcií 

 

 

p. Reich 

Vo svete to funguje tak, že po 24,00 hod . je všade nočný kľud 

a za nerešpektovanie sú postihy. 

p. Magnus 

Asi je to všade rôzne, bol som s rodinou na Máchovom jazere 

a o 02,00 hod. sa  ešte kompletne poskytovali služby 

 

p. Reich 

Potom nech platí zásada, že menšina musí rešpektovať väčšinu, 

nakoľko Domaša zatiaľ  slúži ako rodinná rekreácia, na relax.   

 

P. Tutko 

Táto problematika sa opakovane rieši a stále je otvorená. 

Nech zasadne komisia cestovného ruchu, sú tam zastúpení všetci 

prevádzkovatelia. 

 

P. Reich 

Už to riešila aj komisia cestovného ruchu, p. Poláčková 

nerešpektovala dohody.  

p. Ondovčák 

b/ Žiadosť OZ MEGA OKOLO DOMAŠE - 5. Ročník  

Požiadavka spropagovania a súčinnosti na cyklistickej akcii 

Je to zviditeľňovanie územia v pozitívnom svetle.  

p. Tutko 

Je to dobrá akcia, treba ju podporiť, byť nápomocný na celom 

úseku, aj keď nejde o k.ú. územie obce. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo podporuje akciu OZ MEGA Okolo Domaše 
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a participáciu obce na uvedenom podujatí.  

Hlasovanie: 

3 za 

2 neprítomní 

0 sa zdržal 

0 proti 

 

Ing. Vladimír Malý 

Na Poľnohospodárskom družstve je prebytočný materiál obce 

Kvakovce, ktorý potrebuje značné investície. Je možné ponúknuť 

túto techniku na odpredaj za určitých podmienok. Pokiaľ to tam 

bude stáť, nevyužívať  a rozkrádať sa, je to nielen prebytočné, 

ale aj neefektívne. 

Je tu len  predbežný návrh pre obecné zastupiteľstvo na  

odpredaj veci. K presným konkrétnym  podmienkam  v súlade so 

zákonnými postupmi muselo by ešte  zasadnúť  obecné 

zastupiteľstvo.  

Ján Ondovčák, starosta obce 

Opätovne došla faktúra z roku 2009 od firmy Olymp Smrhola 

Jozef, Santovka  na 2730 Eur /parkové lavičky + prezentačné 

výrobky/, o ktorej p. Kolesár sa v minulosti vyjadril , že nie 

je záväzkom obce voči firme OLYMP, nakoľko bola uhradená cez 

firmu Barna, ktorá robila v centre obce parkové úpravy.  

p. Reich  

Informoval o poškodenom osvetlení na Domaši a výtlkoch na 

cestách. Žiadal, pokiaľ je to trochu  možné, o nápravu 

v dohľadnej dobe.  

P. starosta obce Ján Ondovčák poďakoval poslancom obecného 

zastupiteľstva ,širokej  verejnosti za účasť, za trpezlivosť, 

dobré nápady. Obecné zastupiteľstvo ukončené o 19,30 hod.  

 

Zapísal: Puškášová 

___________________________________________________________ 

Overovateľ:   Starosta obce:   Overovateľ: 

Viktor Humeník         Ján Ondovčák   Ján Tutko    
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Obec Kvakovce, Kvakovce 88, 094 02 , okr. Vranov nad Topľou 

 

UZNESENIA  

Obecného zastupiteľstva schválené na zasadnutí dňa 11.06.2012 

______________________________________________________________ 

 

UZNESENIE 22/2012 Z 11.06.2012 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje rozpočet obce Kvakovce na rok 

2012: 

Bežné príjmy   236 600 

Bežné výdaje   236 600 

Kapitálové príjmy  246 000 

Kapitálové výdaje  246 000 

FO príjem      3 153 

FO výdaj      3 153 

SPOLU príjem   485 153 

SPOLU  výdaj  485 153 

         Ján Ondovčák 

         Starosta obce 

 

UZNESENIE 23/2012 Z 11.06.2012 

 

Obecné zastupiteľstvo 

a/berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému 

účtu za rok 2011 

b/berie na vedomie správu auditóra za rok 2011 

 c/schvaľuje záverečný účet v zmysle § 16, odst. 1 a celoročné 

hospodárenie bez výhrad v zmysle § 16, odst. 10 zákona 583/2004 
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Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších zmien a doplnkov. 

Bežné príjmy     260 838 EUR 

Bežné výdavky          259 893 EUR 

Kapitálový príjmy    202 633 EUR 

Kapitálové výdavky     206583  EUR 

Finančné operácie výdaj         3153  EUR 

a výsledok hospodárenia za rok 2011 

vysporiadať v zmysle § 16, odst. 8, zákona číslo 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

zmien a doplnkov.  

         Ján Ondovčák 

         Starosta obce 

 

UZNESENIE 24/2012 Z 11.06.2012 

Obecné zastupiteľstvo na základe doterajších ekonomických 

prepočtov navrhuje zrušenie Predškolského zariadenia Materskej 

školy, školskej jedálne a kuchyne.  

         Ján Ondovčák 

         Starosta obce 

 

UZNESENIE 25/2012 Z 11.06.2012 

Obecné zastupiteľstvo  udeľuje predbežný  súhlas pre starostu 

obce  na vybavovanie úverových zdrojov na dokončenie 

investičných akcií.  

         Ján Ondovčák 

         Starosta obce 

 

UZNESENIE 26/2012 Z 11.06.2012 

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach v súlade so zákonom 

č.369/1990 O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením o predaji 

pozemkov vo vlastníctve obce Kvakovce.  

A: KONŠTATUJE 

A1: že predávaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je 

prebytočný a vyhotovený geometrický plán je totožný s plochou, 

ktorý žiadatelia príležitostne užívajú. 

A2: že pozemok nesmie byť oplotený iným, ako „živým plotom“ 

A3: že vlastník pozemku je povinný umožniť prechod po tomto 

pozemku svojim bezprostredným susedom bez nároku na náhradu, 

kedykoľvek to bude potrebné 

A4: že podmienky uvedené v bode A2 a A3 musia byť súčasťou 

kúpno-predajnej zmluvy 

B: SCHVAĽUJE 

odpredaj pozemku:    

parcela číslo    2053/102 

  

o výmere  30  m2             

a jeho prevod do  výlučného vlastníctva  

 

Meno a priezvisko:  Ivan  MIHOK 

Bytom:    Murárska 14, 080 01 PREŠOV 

Štátny občan:    SK 

 

Meno a priezvisko:  Mária MIHOKOVÁ, rod. Svatová 

Bytom:    Murárska 14, 080 01 PREŠOV 

Štátny občan:    SK 

 

Za kúpnu cenu  8,79 EUR za l m2, t.j. 263,70 EUR 

         Ján Ondovčák 
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         Starosta obce 

 

UZNESENIE 27/2012 Z 11.06.2012 

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach v súlade so zákonom 

č.369/1990 O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením o predaji 

pozemkov vo vlastníctve obce Kvakovce.  

 

A: KONŠTATUJE 

A1: že predávaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je 

prebytočný a vyhotovený geometrický plán je totožný s plochou, 

ktorý žiadatelia príležitostne užívajú. 

A2: že pozemok nesmie byť oplotený iným, ako „živým plotom“ 

A3: že vlastník pozemku je povinný umožniť prechod po tomto 

pozemku svojim bezprostredným susedom bez nároku na náhradu, 

kedykoľvek to bude potrebné 

A4: že podmienky uvedené v bode A2 a A3 musia byť súčasťou 

kúpno-predajnej zmluvy 

 

B: SCHVAĽUJE 

 

odpredaj pozemku:    

parcela číslo    2053/139  

o výmere  67  m2                   

  

vytvoreného odčlenením od parcely č. 2053/3 

 

geometrickým plánom č. 10806881-186/2010 

zo dňa  08.10.2010 

ktorý vyhotovila geodetická kancelária Geodet 



11.06.2012                                                                                Obec   Kvakovce    17 

 

 

Vranov nad Topľou 

  

a  úradne overila Ing. Veronika Sturzerová 

Správa katastra vo Vranove nad Topľou   

Číslo 569/10 zo dňa 27.10.2010 

a jeho prevod do  výlučného vlastníctva  

Meno a priezvisko:  Kolesárová Mária      1/2 

Rodné meno:   Kazimírová  

Bytom:    Budovateľská 1322/2, 093 01 Vranov nad Topľou  

Štátny občan:   SK 

 

Meno a priezvisko:  Kentošová Ingrid   Ing. ,      1/6 

Bytom:    Lúčna 2627/79, 093 01 Vranov nad Topľou  

Štátny občan:   SK 

 

Meno a priezvisko:  Budková Eva  MVDr.     1/6 

Rodné meno:   Kolesárová 

Bytom:    N. Teslu 4407/13, 921 01 Piešťany  

Štátny občan:   SK 

 

Meno a priezvisko:  Kolesár Marcel  Ing.      1/6 

Rodné meno:   Kolesár  

Bytom:    Jána Švermu 1344/7, 071 01 Michalovce  

Štátny občan:   SK 

Za kúpnu cenu  8,79 EUR za l m2, t.j. 597,72 EUR 

         Ján Ondovčák 

         Starosta obce 
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UZNESENIE 28/2012 Z 11.06.2012 

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach v súlade so zákonom č.369/1990 O obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením o predaji 

pozemkov vo vlastníctve obce Kvakovce.  

A: KONŠTATUJE 

A1: že predávaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný a vyhotovený 

geometrický plán je totožný s plochou, ktorý žiadatelia príležitostne užívajú. 

A2: že pozemok nesmie byť oplotený iným, ako „živým plotom“ 

A3: že vlastník pozemku je povinný umožniť prechod po tomto pozemku svojim 

bezprostredným susedom bez nároku na náhradu, kedykoľvek to bude potrebné 

A4: že podmienky uvedené v bode A2 a A3 musia byť súčasťou kúpno-predajnej zmluvy 

B: SCHVAĽUJE 

odpredaj pozemku:    

parcela číslo  2078/20   o výmere     1 m2 

parcela číslo  2053/3    o výmere     51 m2 

parcela číslo  2077/6     o výmere    19 m2 

parcela číslo  2053/16   o výmere  101 m2 

parcela číslo  2053/3  o výmere          8 m2 

vytvoreného odčlenením od parcely č. 2053,2078,2077 

ostatné plochy o výmere  180 m2,  

geometrickým plánom č. 34896821-40/10 

zo dňa 13.08.2010 

ktorý vyhotovila geodetická kancelária  Geolopol Popaďák Pavol 

a  úradne overila Ing. Veronika Sturzerová 

Správa katastra vo Vranove nad Topľou   
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17.09.2010, číslo 460/2010 

a jeho prevod do  výlučného vlastníctva  

Meno a priezvisko:  Martina Tkáčová, 

Bytom:              Okulka, Vranov nad Topľou  

Za kúpnu cenu   8,79 EUR za l m2, t.j. 1582,20 EUR 

         Ján Ondovčák 

         Starosta obce 

 

UZNESENIE 29/2012 Z 11.06.2012 

Obecné zastupiteľstvo nevyhovuje žiadosti firmy Distros, s.r.o. 

26. novembra 1510/3, Humenné pre prekážky odpredaja /vecné 

bremeno  + pozemok slúži ako prístup k existujúcim chatám 

a mohlo by dôjsť v budúcnosti k znemožneniu prístupu.  

         Ján Ondovčák 

         Starosta obce 

 

UZNESENIE 30/2012 Z 11.06.2012 

Obecné zastupiteľstvo podporuje akciu OZ MEGA Okolo Domaše 

a participáciu obce na uvedenom podujatí.  

         Ján Ondovčák 

         Starosta obce 

 

UZNESENIE 31/2012 z 11.06.2012 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s realizáciou a úhradou 

vodovodných prípojok z rozpočtu obce. 

 

         Ján Ondovčák 

         Starosta obce 

 


