
Zápisnica 

z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kvakovce v roku 2013 

konaného dňa 05. decembra 2013 

V zápisnici je opísaný priebeh rokovania obecného zastupiteľstva. Udalosti a výroky 

jednotlivých rečníkov  sú popísané v časovom a vecnom chronologickom slede tak, ako sa 

stali. 

 

I.  časť – účastníci na XII . zasadnutí OZ 

Prítomní: poslanci OZ – Danč Jozef, Magnus Zdenko , Humeník Viktor, Tutko Ján 

Neprítomní: poslanci OZ –Dupaľ Jaroslav 

Hlavný kontrolór – Ing. Vladimír Malý 

Občania obce Kvakovce -  v počte 5 

Zapisovateľka - Perháčová Martina 

 

II. časť – spôsob a dôvod zvolania, navrhnutý program rokovania OZ 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal zástupca starostu obce Ján Tutko, ktorý plní 

úlohy starostu obce v plnom rozsahu, v súlade s § 13 odst.4. písm. a. zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Návrh programu: 

 1. Otvorenie 

2. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. D/2009/2 zo dňa 13.3.2009 pre poskytnutie 

poradenskej činnosti pre projekt“ Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci 

Kvakovce“ 

3.  Zmluva o prevode vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo 

č. D/2009/2 zo dňa 13.3.2009 

4. Oznámenie č. (VS) 1320400371 o úhrade dane z pridanej hodnoty 

 5.Predaj nehnuteľného majetku z vlastníctva obce do vlastníctva fyzických osôb 

6. Záver 

 

 

III. časť – priebeh rokovania OZ 

     -  zasadnutie otvoril zástupca starostu obce Kvakovce Ján Tutko, ktorý plní úlohy starostu    

obce  o 17,30 hod. 

     - zástupca starostu, skonštatoval, že OZ je uznášania schopné, pretože                                                                                                                              

je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ obce Kvakovce. 
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Prítomní štyria poslanci OZ- v ďalšom slede oboznámil poslancov s navrhnutým 

programom rokovania  XII . zasadnutia OZ 

Zástupca starostu vyzval poslancov na doplňujúce prípadne pozmeňujúce návrhy   

k navrhnutému programu. 

Návrh zmeny a doplnenie programu navrhol zástupca starostu Ján Tutko. 

Návrh zmeny a doplnenie programu OZ: 

6. bod- Príspevok pre deti na Mikuláša 

7. bod-  Záver 

Hlasovanie za navrh programu 

 - poslanci na výzvu zástupcu starostu, aby hlasovali za navrhovaný  program, odhlasovali 

program rokovania XII. zasadnutia O Z  j e d n o m y s e ľ n e. 

 

 

Schválený program 

 

1. Otvorenie 

2. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. D/2009/2 zo dňa 13.3.2009 pre poskytnutie 

poradenskej činnosti pre projekt“ Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci 

Kvakovce“ 

3.  Zmluva o prevode vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo 

č. D/2009/2 zo dňa 13.3.2009 

4. Oznámenie č. (VS) 1320400371 o úhrade dane z pridanej hodnoty 

 5.Predaj nehnuteľného majetku z vlastníctva obce do vlastníctva fyzických osôb 

6.Príspevok pre deti na Mikuláša                                                                                  

7.Záver 

 

 

1)  - za zapisovateľku určil zástupca starostu Perháčovú Martinu 

2) - za overovateľov zápisnice z XII. zasadnutia OZ Kvakovce, určil zástupca starostu 

poslancov Magnusa Zdenka a Humeníka Viktora 

3)   - procedurálne otázky otvorenia XII. zasadnutia OZ obce Kvakovce, zástupca starostu 

ukončil.  
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2. BOD Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. D/2009/2 zo dňa 13.3.2009 pre 

poskytnutie poradenskej činnosti pre projekt “Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií v obci Kvakovce“ 

 

3. BOD .  Zmluva o prevode vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo 

zmluvy o dielo č. D/2009/2 zo dňa 13.3.2009 

Zástupca starostu- páni poslanci, určite ste registrovali a viete o tom, že ešte v roku 2009 bola 

uzatvorená zmluva o poradenskej činnosti, uzavretá medzi obcou Kvakovce a zhotoviteľom 

AGRIPROGRES s.r.o. Bratislava, týkajúca sa rekonštrukcií miestnych komunikácií v obci 

Kvakovce. Táto zmluva je platná, s tým, že treba doriešiť ešte úhradu za predmetnú činnosť, 

ktorá bola zrealizovaná a do dnešného dňa ešte nebola uhradená. Jedinú vec, ktorú treba 

doriešiť je záležitosť aj na základe žiadateľa aj po vzájomnej dohode a samozrejme pokiaľ to 

zastupiteľstvo  odsúhlasí, je zmluva o postúpení práv a povinností vplývajúcich zo zmluvy 

o dielo č. D/2009/2 zo dňa 13.9.2009, zo zmluvy č. D/2009/2 pre poskytnutie poradenskej 

činnosti pre projekt rekonštrukcia miestnych komunikácií. Netýka sa to žiadnej zmeny, čo sa 

týka obsahu tejto zmluvy. Tejto zmluvy o postúpení práv sa týka len zmeny postupcu, 

postupníka a pristupujúceho v zmysle zmluvy o postúpení práv a to, že postupca 

AGRIPROGRES s.r.o. a postupníka Ing. Miroslav Babinský a pristupujúci obec Kvakovce. 

V zjednodušenej forme sa jedná o to, že predmetná fakturácia by nešla na AGRIPROGRES 

s.r.o., ale na Ing. Miroslav Babinský, to je všetko čoho sa táto zmluva týka, ostatné články 

predmetnej zmluvy z roku 2009 zostávajú nezmenené. Takže páni poslanci ohľadom tejto 

záležitosti otváram rozpravu, nech sa páči môžete sa vyjadrovať. 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Danč 

Poslanec Danč- nakoľko som nebol oboznámený týmto dodatkom a nepamätám sa, že takáto 

zmluva bola a nedostal som materiály pred riadnym OZ, to znamená, že Janku nehnevaj še, 

ale aspoň za Kolesára sme mali dva dni materiál v ruke, žeby človek sebe to prešol 

a preštudoval. Ja som nedostal nič, dostal som akurat pozvánku a nič viacej a  návrh 

uznesenia a to še mi neľubi. Od Kolesára sce žiadali, žeby šicko mal tip-top, ja viem že to 

bolo v roku 2009, ja si nepamätám tote veci no a ja za to ruku nedvihnem. Vy može dvaja hej, 

ja sebe to preštudujem a sebe to prejdzem není problém, ale bohužiaľ ja som nedostal žadny 

material k tomu takže.    

 

Zástupca starostu- ďakujem, ja len chcem takú malú poznámku. Dobre si hovoril pán 

poslanec, že táto zmluva je od roku 2009 a myslím, že aj ty si ju schvaľoval, lebo bola 

schválená na zastupiteľstve, kedy si ty ešte fungoval ako poslanec, mal by si byť informovaný 

obsahom tejto zmluvy, samozrejme je to tvoje slobodné rozhodnutie a keďže som povedal, že 

predmetná vec sa netýka žiadnej zmeny, žiadneho článku tejto predmetnej zmluvy, ktorá bola 

pred rokmi schválená zastupiteľstvom, tu sa jedná len o zmenu postupcu a postupníka 

z AGRIPROGRES na Ing. Babinský, myslím si, že nie je tu nič zložité a komplikované nato, 

aby to bolo náležite zvlášť riešené. 
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Poslanec Danč- prečo si mi to nedal, keď to nie je komplikované? Pre teba to nie je 

komplikované a hovorím znova mal si mi dať dva dni dopredu nejaký materiál, dodatok, aby 

som to prešol ja ne som proti tomu aby som to schválil, jednoducho nedostal som nič. Toto  

tu je zastupiteľstvo? Toto tu ten jeden papier a vy še  stretávace švartkami, piatkami, 

sobotami, nedzeľami a vy mi tu idzece vyčítac, že vy tu chodzice, zvlašť za tebu še 

vypytovac, až take sce iniciatívne nerobce zomne somara! 

  

Zástupca starostu- dobre pán poslanec  to sú tvoje dojmy.  

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník 

 

Poslanec Humeník- ja by som mal návrh na uznesenie 

 

Zástupca starostu- nech sa páči  

 

Poslanec Humeník- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o postúpení práv a povinností 

vyplývajúcich zo zmluvy o diele č. D/2009/2 zo dňa 13.3.2009 a  dodatku č. 1 zo dňa 

4.10.2011 zmluve o diele č. D/2009/2 zo dňa 13.3.2009 pre poskytnutie poradenskej činnosti 

pre projekt  rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci Kvakovce 

Zmluvné strany : Postupca- AGRIPROGRES s.r.o. 

   Postupník- Ing. Miroslav Babinský 

   Pristupujúci- Obec Kvakovce 

 

Zástupca starostu- ďakujem pekne, páni poslanci počuli ste návrh  pána poslanca Humeníka, 

nech sa páči dávam hlasovať za tento návrh. 
  
Poslanec Danč- možem ešte? 

 

Zástupca starostu- nech sa páči. 

 

Poslanec Danč- dokedy sa tá zmluva...., dokedy sa má odhlasovať? 

 

Zastupca starostu-  teraz dávam o nej hlasovať! 

 

Poslanec Danč- no dobre v poriadku. 

 
Zástupca starostu- takže dávam hlasovať za návrh pána poslanca Humeníka. Kto je zato nech dvihne 

ruku! 

 

  

 

HLASOVANIE - 3 za 

   1 proti- (Danč) 

           0 zdržal sa 

   1 neprítomný 
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Zástupca starostu- ďakujem. 3 za, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že 

uznesenie je prijaté.  3  za, 1 proti, 1 neprítomný. Ďakujem pekne, páni poslanci  

 

 

4. BOD Oznámenie č. (VS) 1320400371 o úhrade dane z pridanej hodnoty 

 

Zástupca starostu-  vážení páni poslanci  na základe  žiadosti, ktorá bola podaná na 

ministerstvo pôdohospodárstva a následne oznámenia ministerstva  pôdohospodárstva 

o úhrade DPH  v zmysle usmernenia ministerstva pôdohospodárstva a rozvoj vidieka SR 

z 20.4.2011 488/2011 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam, vás informujem  o tom, že 

obci bola uznaná suma ako vratka DPH z projektu  rekonštrukcia miestnych komunikácií  

v sume 25 319,52€ táto suma už nabehla aj na účet obce, preto vás o tom  informujem, nech 

sa páči otváram rozpravu k tomuto bodu. 

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus 

 

Poslanec Magnus- mal by som návrh na uznesenie. 

 

Zástupca starostu- nech sa páči 

 

Poslanec Magnus- 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje oznámenie č. (VS) 1320400371 o úhrade 

dane z pridanej hodnoty v zmysle ministerstva pôdohospodárstva a rozvoj vidieka SR 

z 20.4.2011 č. 488/2011-100 o úhrade DPH obciam suma uznanej hodnoty do príjmovej časti 

rozpočtu pre obec Kvakovce je 25 319,52 € 

 

Zástupca starostu- ďakujem pekne, dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia nech 

dvihne ruku! 

 
 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti 

           0 zdržal sa 

   1 neprítomný 

    

 

Zástupca starostu- ďakujem. 4 za, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Poprosil by som do 

zápisnice, za uznesenie hlasovali 4 poslanci, 1 neprítomný, nikto nebol proti , nikto sa 

nezdržal. Ďakujem pekne páni poslanci, pokračujeme ďalej 
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5. BOD Predaj nehnuteľného majetku z vlastníctva obce do vlastníctva 

fyzických osôb 
  

Zástupca starostu- páni poslanci, sú tu tri žiadosti týkajúce sa dokupu  pozemkov 

k rekreačným chatám na základe žiadostí jednotlivých vlastníkov. Jeden je Ing. Jaroslav 

Kamenický a manželka. Jedná sa o dokup parcely 1858/97 vo výmere 194 m
2
 jedná sa 

o priľahlý dokup pozemku
 
k jestvujúcej rekreačnej chate, ktorá výlučne a vyložene na základe 

tvaru miestnej obhliadky slúži pre tohto vlastníka a preto by som doporučoval, aj aby ste 

predmetnú žiadosť posúdili a potom aj schválili. 

 

Zástupca starostu poskytol poslancom OZ geometrický plán.  

 

Zástupca starostu-  vedľa ako je miestna komunikácia na Bogárku v ľavej časti nad cestou 

hore. 

Pán poslanec Humeník- nebráni to nikomu? 

 

Zastupca starostu- nie, pozemok bol fyzicky na obhliadke, bol tam prítomný geodet, 

odpredajom sa neurobí žiadna škoda, je to prebytočný majetok čo sa týka vlastníctva obce. 

Takže páni poslanci chce sa niekto niečo spýtať, skôr ako dám hlasovať? 

 

 O slovo sa prihlásil pán Danč 

 

Pán poslanec Danč- mala to prerokované aj majetková komisia? 

 

Zástupca starostu- bolo to prejednávané aj majetkovou komisiou. 

 

Pán poslanec Danč- a to schválili? 

 

Zástupca starostu- nebolo to schvaľované v majetkovej komisii, ale bolo to prekonzultované  

s členmi majetkovej komisie, a keďže tento majetok je v poriadku tak odporúčam aby sa 

schválil. Má ešte niekto niečo, skôr ako dám hlasovať? 
 

Páni poslanci, kto je zato, aby sa parcela 1858/97 vo výmere 194 m
2 

odsúhlasila pre pána 

Kamenického a manželku nech dvihne ruku! 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti 

           0 zdržal sa 

   1 neprítomný 
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Zástupca starostu- ďakujem. 4 za, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem, konštatujem 4 

za, 1 neprítomný, nikto nebol proti , nikto sa nezdržal pre prijaté uznesenie. 

 

Zástupca starostu - páni poslanci je tu druhá žiadosť. Pavol Oláh, Dubník 157/27, Vranov nad 

Topľou, jedná sa o dokup 25 m
2
, jedná sa o tento pruh. Títo susedia dokupovali niekoľko 

rokov  pred ním, alebo pred časom, zostal takýto malý pás a keďže, už teraz po fyzickej 

obhliadke je jasné, že užívací stav na tomto úzkom páse pripadá pre pána žiadateľa, tak by 

som doporučoval, aby sa tento pás, tento diel parcela číslo  2053/3/1 vo výmere 25m
2
 

predmetnému žiadateľovi odpredal.  

Zástupca starostu poskytol poslancom OZ geometrický plán.  

Do rokovania OZ slovne vstúpil pán Kapráľ 

Pán Kapráľ- tam je problém. Je tam súhlas vlastníkov susedných chát? 

Zástupca starostu- áno je tam súhlas vlastníkov. Páni poslanci, chce sa niekto niečo ešte 

opýtať? Pokiaľ nie dám hlasovať zato aby sa predmetná parcela číslo 2053/3/1 vo výmere 25 

m
2
 za sumu stanovenú vo VZN odpredala pánovi Pavlovi Oláhovi, Dubník 157/27, Vranov 

nad Topľou nech dvihne ruku! 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti 

           0 zdržal sa 

   1 neprítomný 

Zástupca starostu- ďakujem, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že uznesenie na 

odpredaj bol schválený. 

Zástupca starostu-  páni poslanci je tu ešte jedna žiadosť a to je Ing. Tibor Žoldoš a manželka 

Viera Žoldošová. Jedná sa o dokúp parcely k jestvujúcej rekreačnej chate. Jedna sa po 

fyzickej obhliadke jednoznačne ku  terajšiemu užívaciemu stavu predmetného vlastníka. 

Jedná sa o parcelu číslo 1858/96 jej výmera je 387 m
2
 ostatná plocha je to v lokalite Klíny, 

smerom hore do lokality z  miestnej komunikácie, tento užívací stav, alebo respektíve hranica 

tejto parcely, ktorá je tu  v geometrickom pláne vyčlenená je totožná s jeho užívacím stavom.  

Najbližší sused z pravej strany, ktorý toto už riešil a dokupoval to predtým nemal s tým 

problém, odsúhlasil, udobril. A ďalší susedia sú nedotknutí týmto dokupom a komunikácia, 

ktorá je hore smerom do lokality táto parcela do nej nezasahuje.  

 
 

Zástupca starostu poskytol poslancom OZ geometrický plán, podrobne vysvetlil poslancom 

o akú parcelu sa jedná,  kde je umiestnená a čo sa už na nej nachádza. 
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Zástupca starostu – páni poslanci má ešte niekto k tomu niečo? Pokiaľ nie, dám hlasovať. Kto 

je zato aby sa parcela č. 1858/96 vo výmere 387 m
2
 ostatná plocha odpredala žiadateľovi 

pánovi Ing. Tiborovi Žoldošovi a manželke Viere Žoldošovej za stanovenú cenu, ktorá je 

stanovená vo VZN nech dvihne ruku! 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti 

           0 zdržal sa 

   1 neprítomný 

Zástupca starostu- ďakujem. 4 za, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že 

predmetný odpredaj bol schválený počtom hlasov  4 za, nikto nebol proti , nikto sa nezdržal , 

1 neprítomný, ďakujem pekne. 

6.BOD Príspevok pre deti na Mikuláša                                                                                   

Zástupca starostu – ďalším bodom je odsúhlasenie príspevku pre detí na Mikuláša podľa 

pravidiel, čo sa týka  vekovej hranice tak ako to bolo niekoľko rokov zaužívané a podľa  

predmetnej skupiny spadá 41 detí jedná sa o 41 balíčkov, podľa rokov dozadu plus-mínus 

hodnota jedného balíčka pre deti na Mikuláša sa pohybovala okolo 100 Sk na dnešné finančné 

prostriedky je to 3 €. Takže podľa môjho názoru, záležitosť nejakých troch eur na balíček pre 

dieťa je taká optimálna, doporučoval by som aby sa tento príspevok schválil, samozrejme 

vyjadrite sa k tomu. Nech sa páči otváram rozpravu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Danč- minulého roku nebolo náhodou päť? 

Zástupca starostu- nie boli tri.      

Zástupca starostu- chce ešte niekto niečo doplniť? Pokiaľ nie, páni poslanci dávam hlasovať 

kto je zato, aby sa príspevok pre deti na Mikuláša podľa dohodnutých stanovených 

podmienok stanovil na 3€ za balíček nech dvihne ruku!  

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti 

           0 zdržal sa 

   1 neprítomný 

 

Zástupca starostu- ďakujem. 4 za, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že 

uznesenie bolo prijaté. 
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Zástupca starostu ukončil XII. zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Kvakovce 

o hodine 18 a 15 minúte s konštatovaním, že bol vyčerpaný program zasadnutia. 

 

 

 

Zápisnicu napísala Martina Perháčová, ktorú ukončila dňa............................. 

 

Zápisnicu prečítali, skontrolovali a overili pravosť textu so zvukovým i obrazovým nosičom 

dňa........................... 

 

 

 

Overovatelia : poslanci – Magnus Zdenko, Humeník Viktor 

 

Podpisy : 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––- 

Zástupca starostu, ktorý plní úlohy starostu 

 

 



Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 05.12. 2013 

schvaľuje 

 

UZNESENIE 37/2013 zo dňa 05.12.2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo 

zmluvy o diele č. D/2009/2 zo dňa 13.3.2009 a  dodatku č. 1 zo dňa 4.10.2011 zmluve o diele 

č. D/2009/2 zo dňa 13.3.2009 pre poskytnutie poradenskej činnosti pre projekt  „rekonštrukcia 

miestnych komunikácií v obci Kvakovce“ 

Zmluvné strany : Postupca- AGRIPROGRES s.r.o. 

   Postupník- Ing. Miroslav Babinský 

   Pristupujúci- Obec Kvakovce 

 

HLASOVANIE - 3 za 

   1 proti- (Danč) 

           0 zdržal sa 

   1 neprítomný 

 

 

 

 

 

UZNESENIE 38/2013 zo dňa 05.12.2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje oznámenie č. (VS) 1320400371 o úhrade 

dane z pridanej hodnoty v zmysle ministerstva pôdohospodárstva a rozvoj vidieka SR 

z 20.4.2011 č. 488/2011-100 o úhrade DPH obciam suma uznanej hodnoty do príjmovej časti 

rozpočtu pre obec Kvakovce je 25 319,52 € 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti 

           0 zdržal sa 

   1 neprítomný 

 



MAJETKOVÉ PREVODY 

Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva obce Kvakovce 

do vlastníctva fyzických osôb 

 

 

UZNESENIE Č. : 39/2013 zo dňa 05.12.2013 

 

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 1858/97 

o výmere  194   m
2
,  

geometrickým plánom č. 10806881-135/2013 

zo dňa 02.12.2013 

ktorý vyhotovila geodetická kancelária   

GEODET Marián Urban- geodetické práce  

a  úradne overil dňa 03.12.2013 

Okresný úrad Vranov nad Topľou,  katastrálny odbor   

a jeho prevod do  výlučného vlastníctva     

Ing. Jaroslav Kamenický a manželka PaedDr. Jana Kamenická 

Važecká 12 

080 05 Prešov 

 

Za kúpnu cenu  10,54    EUR  za l m
2 
    t.j. 2 044, 76   EUR 

 



MAJETKOVÉ PREVODY 

Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva obce Kvakovce 

do vlastníctva fyzických osôb 

 

 

UZNESENIE Č. : 40/2013 zo dňa 05.12.2013 

 

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 2053/3  diel 1 

o výmere  25   m
2
,  

geometrickým plánom č.34896821-52/2013  

zo dňa 21.11.2013 

ktorý vyhotovila geodetická kancelária   

GEO – POL - Pavol Popaďák 

a  úradne overil dňa 27.11.2013 

Okresný úrad Vranov nad Topľou, katastrálny odbor   

a jeho prevod do  výlučného vlastníctva     

Pavol Olach 

Dubník 1527 

093 01 Vranov nad  Topľou 

Za kúpnu cenu  10,54    EUR  za l m
2 
    t.j.   263,50        EUR 

 

 



MAJETKOVÉ PREVODY 

Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva obce Kvakovce 

do vlastníctva fyzických osôb 

 

 

UZNESENIE Č. : 41/2013 zo dňa 05.12.2013 

 

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  1858/96 

 výmere  387   m
2
,  

geometrickým plánom č.34331450-019/2013  

zo dňa 26.06.2013  

ktorý vyhotovila geodetická kancelária   

GEOLINE, Ing. Ľubomír Perejda- GEOLINE 

a  úradne overil  

Okresný úrad Vranov nad Topľou, katastrálny odbor  

a jeho prevod do  výlučného vlastníctva     

Ing. Tibor Žoldoš  a manželka JUDr. Viera Žoldošová 

Milhostov 109 

075 01 Trebišov 

 

Za kúpnu cenu  10,54    EUR  za l m
2
     t.j.  4 078,98        EUR 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


