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

___________________________________________________________________________

Zápisnica
z obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.07.2013 konaného v zasadačke obecného úradu obce

Kvakovce o 18,00 hod.

______________________________________________________________________________

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

Ospravedlnení:  Magnus Zdenko

Zapisovateľ: Martina Perháčová 

Overovatelia: Humenik Viktor, Dupaľ Jaroslav 

Program:

1. Úvod

2. Prejednanie petície zo dňa 01.07.2013

3. Rôzne 

4. Diskusia

5. Záver 

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

BOD 2

 Prejednanie petície zo dňa 01.07.2013



Starosta obce Ján Ondovčák

Opätovne oboznámil prítomných so žiadosťou o hudobnú produkciu SUN DANCE na deň 20.07.2013
v čase od 12.00 hod. 21.07.2013 do 06.00hod. Akcia by sa mala konať na Dobranskej zátoke na RO
Domaša – Dobrá  , tak ako tomu bolo aj po minulé roky. Je prísľub od usporiadateľov, že celý areál
bude vyprataný.

Starosta obce  oboznámil  s petíciou  zo dňa 01.07.2013 . Je to petícia občanov, chatárov, rekreantov
podaná p. Jozefom Petriľákom. Obsahuje 40 hárkov, 1071 podpisov za konanie akcie.  

p. Jozef Petriľák

Žiadame o súhlasné stanovisko obce , takáto akcia má množstvo pozitív. Prinesie zo sebou fanúšikov
hudby ,  turistov,  v neposlednom rade  prináša  prácu ľuďom.  Robí  sa  tým reklama u nás  doma aj
v zahraničí.

Chatári za RO Dobrá

Vyjadrili dôvody , prečo nesúhlasia so spomínanou akciou

Nesúhlasíme s realizáciou podujatia vo vybranom priestore v obytnej zóne, nakoľko chatová oblasť je
rušená nadmerným hlukom,  nezabezpečením sociálnych zariadení,  WC a následným každoročným
neporiadkom po tejto akcii .

Tutko Ján, poslanec OZ

Obci nebola predložená zmluva s vlastníkom pozemku v Dobranskej zátoke od p. Palušovej , povolenie
od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

Neboli tým splnené základné povinnosti žiadateľa na vyjadrenie súhlasného stanoviska Obce. 

Po doložení potrebných dokladov Obec určite zaujme svoj postoj , zvolá sa zasadnutie obecného 
zastupiteľstva a vydá  sa stanovisko. 

p. Reich

Bol by som rád, keby obecné zastupiteľstvo rozhodlo o nepovolení akcie SUN DANCE.

Starosta obce

Rešpektujem návrh p. Tutka, že po doložení potrebných dokladov obecné zastupiteľstvo k tejto téme 
bude pokračovať,  bude okamžite zvolané zasadnutie . 



Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo po predložení  potrebných dokladov od p. Jozefa Petriľáka k akcii SUN DANCE 
bude pokračovať     a bude okamžite zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie:

3 za

1 sa zdržal

0 proti

Bod 3

Rôzne

Starosta obce

Predložil vyúčtovanie akcie Jánske dni.  Akcia spolu vyšla Obec na 468,80 Eur. 

Starosta obce

Bolo zrealizované zameranie miestnej komunikácie / Baran č. 15  – Humeník č. 20 / geodetom 
Mariánom Urbanom. 

Obec  už oslovila notára na vysporiadanie predmetnej komunikácie. 

Kvakovce, 12.07.2013

Zapísala: Martina Perháčová 

Viktor Humeník Ján Ondovčák Jaroslav Dupaľ

________________________________________________________________________________

Overovateľ starosta obce        overovateľ

 



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

Uznesenia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 12.07.2013

Uznesenie 15/2013 zo dňa 12.07.2013

Obecné zastupiteľstvo po predložení  potrebných dokladov od usporiadateľa p. Jozefa Petriľáka k akcii
SUN DANCE  bude pokračovať     a bude okamžite zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva .

Ján Ondovčák

Starosta obce 


