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

___________________________________________________________________________ 

 

Zápisnica 
z obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.mája  2013 konaného v zasadačke obecného úradu obce 

Kvakovce o 18,00 hod. 

______________________________________________________________________________ 

Prítomní:  Jozef Danč, Tutko Ján, Magnus Zdenko , Humenik Viktor, Jaroslav Dupaľ 

Zapisovateľ:  Puškášová Viera 

Overovatelia: Humenik Viktor, Magnus Zdenko 

 

Doplnenie programu:  nie je 

Hlasovanie o programe: 5 za, 0 sa zdržal, 0 proti 

Program: 
 

1. Úvod 

2. Informácia o vzniknutej situácii – poverenie zástupcu starostu obce Jána Tutka zastupovaním 

starostu Jána Ondovčáka v plnom rozsahu po dobu jeho práceneschopnosti 

3. Informácia o riešení a realizácii sanačných prác na zosuvnom svahu v obci 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

 

BOD 2 

Informoval Ján Tutko , zástupca starostu obce  

Nakoľko starosta obce Ján Ondovčák je práceneschopný, poveril písomným poverením 

zástupcu starostu Jána Tutka zastupovaním v plnom rozsahu. Poverenie bolo doručené 21.05.2013. 

Ďalší postup zastupovania závisí  od doby trvania práceneschopnosti. Nástupom do zamestnania 

poverenie stráca platnosť. Doba práceneschopnosti závisí od výsledkov lekárskach vyšetrení. Počas 

jeho doterajšej práceneschopnosti som zastupoval v bežnej činnosti, vo veciach ohľadom zosuvu 

v obci Kvakovce, ohľadom vývozu TKO a iných bežných záležitostiach. Vážnejšie majetkové 

a koncepčné záležitosti by boli ošetrené ďalším postupom.  



 

Poslanci obecného zastupiteľstva  

berú na vedomie 

 písomné poverenie a informáciu  o zastupovaní Jána Ondovčáka zástupcom starostu Jánom Tutkom 

v plnom rozsahu počas celej práceneschopnosti.  

 

BOD 3 

Informácia o riešení a realizácii sanačných prác na zosuvnom svahu v obci. 

Jedna sa o zosuvné územie pri novostavbe p. Urbančoka ml.  

Po konzultácii s geológmi bol vykonaný sanačný zásah . Sú navrhnuté  práce z dôvodu súbehu 

prírodných faktorov , ktoré by zabránili odtrhnutiu svahu v tejto lokalite. Predpokladaný rozsah prác 

je v hodnote 10 tis. €. 

V rámci prvotných nevyhnutných  prác v spolupráci s p. Urbančokom sa urobili tieto základné 

udržiavacie práce a je potrebné urobiť drevenú stenu a odsmerovanie dážďovej vody z predmetného 

pozemku.  Počasie nevieme ovplyvniť, ale do zlepšenia finančnej situácie je potrebné urobiť práce, 

ktoré by zabránili zosuvu svahu v najbližšom období.   

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykonanie prác na zosuvnom svahu v obci Kvakovce pri novostavbe 

p. Urbančoka ml.  

Hlasovanie: 

5 za,  

Nikto nebol proti 

Nikto sa nezdržal 

 

BOD 4 

DISKUSIA 

p. Danč – mám otázku týkajúcu sa informácie o majetkoprávnom vysporiadaní cesty medzi Baranom 

č. d. 15 a Ondovčákom č.d. 19 

p. Tutko- prvý úkon , ktorý v tejto záležitosti je nevyhnutný je geometrický plán na majetkoprávne 

vysporiadanie miestnej komunikácie. Starosta obce Ján Ondovčák už skôr informoval o stretnutí sa  



s  geodetom v tejto záležitosti, podrobnejšie informácie o ďalších postupoch do t.č. nemám, ale 

určite budú predmetom najbližšieho zasadnutia.  

Je rozpracovaný materiál návrhu hospodárenia v obecnom lese s rôznymi alternatívami, kde 

dôležitým je hlavne cieľ hospodárenia . Sme v  6. roku v rámci 10 ročného plánu. Materiál je 

pripravený v pracovnej verzii.  Je to vysokoaktuálna téma do najbližšich zasadnutí obecných 

zastupiteľstiev.  

 

DISKUSIA 

p.Front 

 Chcem sa informovať ako boli zaplatené práce, keď sme šiesti zamestnanci obecného úradu  

v pracovnom čase za bývalého starostu p. Kolesára  pracovali na židovskom cintoríne na Dobrej. Už 

som Vás na to pár krát opakovane  upozorňoval, nedostal som od Vás odpovede... 

p. Boldižár 

 Mám chatu smerom na Detrík, nie je tam umiestnený kontajner na odpad, vozím si ho do 

Prešova.  

 Navrhujem dať na kontajner zámky, dať chatárom kľúče nech si množstvo odpadu sami 

ustrážia.  

 V tejto lokalite nie je dokončené verejné osvetlenie. Mal som informáciu, že sa dokončí 

verejné osvetlenie aj v tejto oblasti.  

 Na tomto úseku v minulosti  bola dopravná značka označujúca zníženie rýchlosti na 50, teraz 

tam chýba. Niekedy sa na tomto úseku merala rýchlosť, v lete sa tam pohybuje dosť detí, 

treba predvídať nepríjemné situácie dopredu. Zasadzujem sa za osadenie tejto dopravnej 

značky .   

 Medzi hrádzou  a rekreačným  strediskom sa predávajú pozemky fyzickou osobou, podľa 

informácie p. Husovským . Bola tam zhrnutá prebytočná zemina na pozemky cudzích 

vlastníkov, daňovníkov. Ohlasoval som to pár krát, dávnejšie,  aj opakovane.  Je tu stavebný 

úrad, treba aby v tejto veci sa tiež konalo. 

 Ďalším problémom je to, že oblasť , kde mám chatu akoby bola priemyselným  parkom.  Stále 

sa tam robí, nerešpektuje sa víkendové obdobie z hľadiska prehnanej hlučnosti . Apelujem na 

prijatie VZN, ktoré by obmedzovalo hlučné práce cez víkendové a letné obdobie. Viem, že na 

Valkove to funguje , v rámci spolupráce s ostatnými starostami obcí odporúčam  informovať  

sa o praktickom zavedení takéhoto obmedzenia do praxe. Napr. chatárov upozorniť listom 

ohľadom zákazu.  

 Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby bola opäť na Domaši voda, zvlášť p. 

Kapráľovi, ktorý viem, že sa v tejto veci angažoval.  

 

p. Reich 



 Zúčastnil som sa zasadnutí komisie a obhliadky terénu pri predaji pozemku . Zatiaľ za rok 

2012 som to nemal preplatené. Žiadam o finančné vyrovnanie  za tieto záležitosti.   

 Na Dobrej od mosta po Bogarku nesvietia svetlá.  

 

p. Tutko Ján 

Obmedziť stavebníka počas letnej turistickej sezóny nie je možné. Plošné obmedzenie počas 

terajšej platnej legislatívy neexistuje. Vo veľkej väčšine je to vždy o vzťahoch, tolerancii, ústretovosti. 

Každý priek sa nedá správnym konaním vykryť a plošný zákaz neexistuje.  

Záležitosť verejného osvetlenia na Domaši nie je doriešená.Veci treba dotiahnuť aj s VÚC. Či sa bude, 

alebo nebude realizovať, zatiaľ to nebolo predmetom požiadavky. Je to z Vašej strany  prvá reakcia. 

Treba dotiahnuť veci koordinovane z hľadiska podielu obce a VÚC na majetku po každej stránke.  

 

Kvakovce, 27.05.2013 

Zapísala: Viera Puškášová 

 

 

Viktor Humeník    Ján Ondovčák   Zdenko Magnus 

________________________________________________________________________________ 

Overovateľ    starosta obce          overovateľ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBEC KVAKOVCE,  094 02  Kvakovce 88, okr. Vranov nad Topľou 

 

 

Uznesenia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 27.05.2013 

 

UZNESENIE 10/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykonanie prác na zosuvnom svahu v obci Kvakovce pri novostavbe 

p. Urbančoka ml.  

         Ján Tutko 

         Zástupca starostu obce  

 

 


