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

___________________________________________________________________________

Zápisnica
z obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.06.  2013 konaného v zasadačke obecného úradu obce

Kvakovce o 18,00 hod.

______________________________________________________________________________

Prítomní:  Jozef Danč, Tutko Ján,  Humenik Viktor, 

Ospravedlnení: Jaroslav Dupaľ , pracovne vzdialený, Magnus Zdenko - PN

Zapisovateľ: Mgr. Petrová Vladimíra

Overovatelia: Humenik Viktor, Tutko Ján

Doplnenie programu: 

Prejednanie petície chatárov proti realizácii hudobnej produkcie SUN DANCE 2013.

Hlasovanie o programe:  3 za, 2 neprítomní, 0 sa zdržal, 

Program: podľa pozvánky

BOD 1

Úvod

Starosta obce Ján Ondovčák, privítal prítomných poslancov, zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, 
nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. 

BOD 2

Žiadosť o     úpravu cesty v     RO Dobrá.  

Obec Kvakovce  požiadala Lesy SR, š.p. , odštepný závod Vranov nad Topľou o úpravu cesty, nakoľko
je znehodnotená odvozom  drevnej hmoty a ťažbou, ktorú realizovali Štátne lesy Vranov nad 
Topľou. Je potrebné naviesť hrubý kameň, nie drť.

BOD 3

Žiadosť o     dokup pozemku Ing. Kamil Šindléry.  



Starosta obce Kvakovce bol na obhliadke daného pozemku s p. poslancom Viktorom Humeníkom.

Pán Ing. Šindléry daný pozemok využíva, inak nie je využiteľný na iné účely. 

Tutko Ján

Ak ste boli na tvare miesta, že sa predajom nič nenaruší, neprechádzajú tam inžinierske siete, je to
v poriadku.

Návrh na uznesenie

Obecné zastupite stvo vľ  Kvakovciach v súlade so zákonom .369/1990č
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
prebyto ný ač  vyhotovený geometrický plán je totožný s plochou, ktorý
žiadatelia príležitostne užívajú.

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

A3: že vlastník pozemku je povinný umožni  prechod po tomto pozemkuť
svojim bezprostredným susedom bez nároku na náhradu, kedyko vek toľ
bude potrebné

A4: že podmienky uvedené v bode A2 a A3 musia by  sú as ou kúpno-ť č ť
predajnej zmluvy

B: SCHVA UJEĽ

odpredaj pozemku:   

parcela íslo 1905/131 , oč  výmere 12 m2       

vytvoreného od lenením od parcely .1905/156č č

geometrickým  plánom  .  46932585-17/2013  na  oddelenie  pozemkuč
parcelné  íslo  1905/156  zo  d a  20.05.2013,  ktorý  vyhotovilač ň
geodetická kancelária Ing. Marián Urban – GEODET,  Hlavná  101/101,
Se ovská Polianka, autoriza ne overil Ing. ubomír Perejda  a úradneč č Ľ
overil Ing. Miloš Staško Správa katastra vo Vranove nad Top ou  aľ
jeho prevod do  výlu ného vlastníctva Ing.Kamil Šindléry, Bezru ováč č
Prešov 3451/3, 080 01 Prešov Za kúpnu cenu 126,48 Eur.



Hlasovanie:

3za, 2 neprítomní, 0 proti, 0 sa zdržal, 

Bod 4

Prejednanie petície chatárov proti realizácii hudobnej produkcie SUN DANCE 2013.

Starosta prečítal v plnom znení text petície a poprosil p. Mgr. Petríka, predsedu petičného výboru
o vyjadrenie . 

Mgr. Milan Petrík

Z minulosti mám zlé skúsenosti z tejto akcie . Na svojich chatách sme robili SBS-károv , od Palušovej
k p. Poláčkovej cez súkromné pozemky, z rozostavaných chát si robili toalety , majitelia boli zhrození.
Takéto akcie sa konajú vo svete, ale v odľahlých zónach, nie v zastavanej časti obce Idú tam len tí, ktorí
sú vyznávači takejto hudby a nikoho tým neobťažujú  . Toto sú podpisy chatárov, ktoré sa vyzbierali
len za jeden víkend.

Chcem pripomenúť  a   bolo  to  vznesené  na  komisii  cestovného ruchu  v roku  2011,  že  sa  takáto
technopárty viac konať nebude . 

Jozef Petriľák

To nie je technopárty, ale tanečná hudba . Vo svete sa takého akcie robia priamo v centre mesta. Tá
akcia je iba raz v roku.

Mgr. Milan Petrík

Nebudeme sa chytať na slovičkách. Toalety sú slabo zabezpečené , sú len v centre konania akcie.

Jozef Petriľák

Prechod od p. Palušovej k p. Polačkovej cez pozemky vieme vyčleniť zábranovými stenami vo výške asi
2 metrov. Dá sa to zamedziť oplotením.

Dá sa to vydržať ten jeden deň?

P. Milan Reich, p. Milan Petrík

Vyjadrili jednoznačný nesúhlas s akciou, aj keď len jednodňovou. 



Jozef Petriľák

Pokiaľ  mám vedomosť,  neboli  prijaté žiadne závery,  že sa táto akcia nesmie v budúcnosti   konať.
V roku 2011 nastal problém a to súbeh dvoch akcií a to SUN DANCE a OKOLO DOMAŠE. 

Mgr. Petrík Milan

Cyklotúry okolo Domaše sa zúčastňuje iná kategória ľudí.

Mgr. Zuzana Župinová

Ako majiteľka hotela môžem potvrdiť , že počas tejto akcie som mala problém s  ubytovanými. Matka
s dieťaťom z Prahy bola zúfala a zhrozená a chcela odísť .

Jozef Petriľák

Vieme Vám vyťažiť hotel počas tejto akcie.

Mgr. Petrík Milan, Mgr. Zuzana Župinová

V tomto prípade nejde o biznis.

Milan Reich

Ruší to chatárov, deti, rodiny.

Jozef Petriľák

Mali by ste problém, keby ste v ten jeden deň ostal doma?

Milan Reich

Pri takejto akcii práve tam chatár musí byť kvôli vlastnej ochrane majetku. 

Jozef Petriľák

Je tu záujem podnikateľov, aby sme realizovali akciu opäť na Dobrej. 

Prečo sú na petičnej listine podpísaní ľudia, ktorí nemajú chaty na Dobrej?

Viete koľko rekreantov tu donesieme? Ja tiež donesiem petíciu za konanie akcie s 5000 podpismi ľudí.

Spokojní boli aj podnikatelia. 



Mgr. Milan Petrík

Navrhujem,  aby  ste  sa  dohodli  s Obcou,  nech  Vám prenájme pozemok /lúku/  niekde  pod  lesom
a takto vyznávači tejto hudby nebudú nikoho rušiť. 

 P. Milan Reich : p. Tutko, aký je Váš názor?

Ján Tutko

Sú  tu  dve  strany,  z ktorých  každá  hají  svoj  záujem.  V minulosti  sa  riešil  problém  súbehu  hore
spomínaných akcií, no chválabohu to dobre dopadlo. Riešili sme , že nikdy nedopustime, aby sa konali
dve akcie naraz. Rok dozadu sa SUN DANCE nekonal. Myslím, že požiadavka, ktorú majú chatári je
opodstatnená. Vzhľadom k tomu, že je tu spísaná petícia ,  viem pochopiť ľudí, ktorí majú v tesnej
blízkosti diania akcie chaty . Ja by som petícii občanov vyhovel. 

Viktor Humeník

Súhlasím s petíciou občanov . Skúsenosť dokazuje, že táto akcia bola neukontrolovateľná. 

Jozef Danč

Nevyjadrujem sa k tomu .Ďakujem za slovo. 

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vyhovuje petícii na zrušenie  akcie SUN DANCE 2013 v RO Dobrá. 

Hlasovanie: 2 za, 2 neprítomní, 1 sa zdržal, 0 proti 

Ján Ondovčák, starosta obce

P. starosta obce prečítal  žiadosť organizátorov akcie SUN DANCE . Na  základe petície sa tejto žiadosti
nevyhovuje.  



Bod 5

Žiadosti

Žiadosť o     finančný príspevok  

Materská  škola  v Slovenskej  Kajni  požiadala  o finančný  príspevok  na  rekonštrukciu  sociálnych
zariadení v Materskej škole. 

Tutko Ján

Pokiaľ  sú  tam deti  z našej  obce a pokiaľ  je  to  v takom stave,  ako uvádzajú  môj  názor  je  v tomto
prípade pomôcť .

Humeník Viktor

Navrhujem po 100,00 Eur na dieťa. Máme tam 2 deti

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok pre Materskú školu v Slovenskej Kajni v sume 200
EUR / 2 deti/ .

Hlasovanie: 3 za , 2 neprítomní, 0 sa zdržal, 0 proti 

Žiadosť o     súhlas na podnikanie   -   Ing. Malý Vladimír, hlavný kontrolór obce Kvakovce  

Podľa zákona o obecnom zriadení  § 18, odst. 1  ,hlavný kontrolór obce môže vykonávať podnikateľskú
činnosť v rozsahu voľných živnosti so súhlasom obecného zastupiteľstva.

Jozef Danč

V akej oblasti ?

Ing. Malý Vladimír

V oblasti voľných živnosti



Návrh na uznesenie

Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  vykonávanie  podnikateľskej  činnosti  hlavného  kontrolóra  Ing.
Vladimíra Malého v oblasti voľných živnosti.

Hlasovanie: 3 za , 2 neprítomní, 0 sa zdržal, 0 proti 

Rôzne

Zavkladovanie predaného pozemku p. Rudolfa Ujháziho a manž. Heleny Ujháziovej, Prešov

V roku 2008 p. Ujházi a jeho manželka p. Ujháziová kúpili od obce Kvakovce pozemok vo výmere 76
m2 parc. č. 2025/3 o výmere 76 m2, ostatné plochy, k.ú. Kvakovce. Zmluvný prevod parcely č. 2025/3
bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva Kvakovce č. 85/2008 zo dňa 07.11.2008, pričom
došlo i k splneniu všetkých ostatných zákonných povinnosti v súvislosti s uvedeným predajom.

V danom čase boli pripravené kúpnopredajné zmluvy, ale nebol urobený vklad do katastra. Nakoľko
bola  uhradená  kúpna  cena  za  pozemok  na  účet  obce  Kvakovce  a  zaúčtovaná  v  podvojnom
účtovníctve, poslanci vyjadrili súhlas so zavkladovaním do katastra nehnuteľnosti. 

Ondovčák Ján, Tutko Ján

Je to pozemok pri ceste, nie je tam žiadny problém, nebolo to akurát zavkladované .

Žiadosť p. Ota Boldižára o     kontajner na TKO  

Pán Boldižár  žiadal  kontajner  na  TKO smerom na  Detrík  .  Starosta  sa  vyjadril,  že  od  01.07.2013
zabezpečia ďalší kontajner. 

Zároveň žiadal o umiestnenie dopravnej značky ,,50´´ smerom na Detrík. Pán starosta informoval, že
túto požiadavku riešil so Slovenskou správou ciest – Údržba a správa ciest : Značka je už osadená.

Požiadavkou p. Boldižára bolo odstránenie zahrnutej zeminy na jeho pozemok p. Husovským. Riešiť
takúto záležitosť nie je v kompetencií stavebného úradu obce. 

P. Milan Reich



Žiadal o doúpravu vysypanej cesty , treba doviesť viacej kameniva na vyrovnanie komunikácie. 

Pán starosta sa vyjadril, že bolo dovezené kamenivo, ale keď je ho málo, dá ešte doviesť.

BOD 7

Záver

P. starosta sa poďakoval prítomným  za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Kvakovce, 24.06.2013

Zapísala: Mgr. Petrová Vladimíra

Viktor Humeník Ján Ondovčák Ján Tutko

________________________________________________________________________________

Overovateľ starosta obce        overovateľ

 



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

Uznesenia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 24.06.2013

Uznesenie 11/2013 zo dňa 24.06.2013

Obecné zastupite stvo vľ  Kvakovciach v súlade so zákonom .369/1990č
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
prebyto ný ač  vyhotovený geometrický plán je totožný s plochou, ktorý
žiadatelia príležitostne užívajú.

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

A3: že vlastník pozemku je povinný umožni  prechod po tomto pozemkuť
svojim bezprostredným susedom bez nároku na náhradu, kedyko vek toľ
bude potrebné

A4: že podmienky uvedené v bode A2 a A3 musia by  sú as ou kúpno-ť č ť
predajnej zmluvy

B: SCHVA UJEĽ

odpredaj pozemku:   



parcela íslo 1905/131 , oč  výmere 12 m2       

vytvoreného od lenením od parcely .1905/156č č

geometrickým  plánom  .  46932585-17/2013  na  oddelenie  pozemkuč
parcelné  íslo  1905/156  zo  d a  20.05.2013,  ktorý  vyhotovilač ň
geodetická kancelária Ing. Marián Urban – GEODET,  Hlavná  101/101,
Se ovská Polianka, autoriza ne overil Ing. ubomír Perejda  a úradneč č Ľ
overil Ing. Miloš Staško Správa katastra vo Vranove nad Top ou  aľ
jeho prevod do  výlu ného vlastníctva Ing.Kamil Šindléry, Bezru ováč č
Prešov 3451/3, 080 01 Prešov Za kúpnu cenu 126,48 Eur.

Uznesenie 12/2013 zo dňa 24.06.2013

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce na svojom zasadnutí dňa 24.06.2013 sa zaoberalo počas svojho 
rokovania uvedenou petíciou a rozhodlo o tom, že vyhovuje požiadavke uvedenej v petícii a nesúhlasí 
s tým, aby sa organizovaná uvedená akcia uskutočnila na uvádzanom mieste a uvádzanom čase  v RO 
Domaša – Dobrá. 

Ján Ondovčák

Starosta obce

Uznesenie 13/2013 zo dňa 24.06.2013

Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  vykonávanie  podnikateľskej  činnosti  hlavného  kontrolóra  Ing.
Vladimíra Malého v oblasti voľných živnosti.

Ján Ondovčák

Starosta obce

Uznesenie 14/2013 zo dňa 24.06.2013

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok pre Materskú školu v Slovenskej Kajni v sume
200 EUR / 2 deti/ .

Ján Ondovčák

Starosta obce




