
Zápisnica 

z  III. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kvakovce v roku 2014 

konaného dňa 25. februára 2014 

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 III . zasadnutí OZ 

Prítomní:  

- starosta obce – Tutko Ján 

- poslanci OZ – Dupaľ Jaroslav, Magnus Zdenko , Humeník Viktor, Tutko František 

Neprítomní: poslanci OZ –Danč Jozef  

Občania obce Kvakovce -  v počte 6 

Zapisovateľka - Perháčová Martina 

 

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

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal  starosta obce Ján Tutko  v súlade s § 13 odst.4. 

písm. a. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Návrh programu: 

  

1. Otvorenie 

2. Voľba zástupcu starostu obce 

3. Schválenie darovacej zmluvy č. 2014/809 

4. Schválenie vstupu obce Kvakovce do MAS pod hradom Čičva 

5. Dodatok č. 8 prílohy k zmluve o vývoze TKO č. 20 766  

6. Prevod vlastníctva z majetku obce do vlastníctva fyzických osôb 

7. Záver 

 

 

III. časť – priebeh rokovania OZ 

     -  zasadnutie otvoril  starosta obce Kvakovce Ján Tutko o 17.30 hod. 

    - starosta obce, 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  III . zasadnutia OZ 

Starosta obce vyzval poslancov na doplňujúce prípadne pozmeňujúce návrhy   

k navrhnutému programu. 

Návrh zmeny a doplnenie programu navrhol  starosta obce Ján Tutko. 

Návrh zmeny a doplnenie programu OZ: 

Za bod 5: 

 5 bod -  Dodatok č. 8 prílohy k zmluve o vývoze TKO č. 20 766 

 6. bod -  Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre organizácie 

Hlasovanie za navrh programu 

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

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

 

 

Schválený program 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba zástupcu starostu obce 

3. Schválenie darovacej zmluvy č. 2014/809 

4. Schválenie vstupu obce Kvakovce do MAS pod hradom Čičva 

5. Dodatok č. 8 prílohy k zmluve o vývoze TKO č. 20 766  

6. Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre organizácie 

7.Prevod vlastníctva z majetku obce do vlastníctva fyzických osôb 

8. Záver 

 

 

 

1)  - za zapisovateľku určil starosta obce Perháčovú Martinu 

2) - za overovateľov zápisnice z III. zasadnutia OZ Kvakovce, určil starosta obce 

poslancov Magnusa Zdenka a Humeníka Viktora 

3)   - procedurálne otázky otvorenia III. zasadnutia OZ obce Kvakovce, starosta obce 

ukončil.  
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2. BOD - Voľba zástupcu starostu obce 

 

Starosta obce- páni poslanci, tak ako mi zákon ukladá povinnosť do šesťdesiatich dní od dňa 

zvolenia do funkcie, navrhnúť kandidáta na voľbu zástupcu starostu, takto aj chcem učiniť. 

Zvažoval som vlastne koho by som v tejto pozícií navrhol s tým, aby boli zabezpečené všetky 

veci, ktoré v zmysle zákona zabezpečené majú byť s tým, že samozrejme novozvolený 

zástupca starostu bude mnou aj písomne poverený v akom rozsahu a v akej oblasti ma bude 

zastupovať. Chcel by som navrhnúť kandidáta na zástupcu starostu a to pána poslanca Viktora 

Humeníka. Nech sa páči páni poslanci môžete sa k tomu vyjadriť pokiaľ máte k tomu vy 

nejaké  dotazy, pripomienky, návrhy. 

( starosta obce dal priestor poslancom OZ, aby sa k predmetnému návrhu vyjadrili). 

 

Pokiaľ nemá nikto nič, tak by som si dovolil navrhnúť, aby za zástupcu starostu bol  zvolený 

pán poslanec Viktor Humeník a výška odmeny pre zástupcu starostu by bola 250 € mesačne 

v hrubom. Páni poslanci toto je návrh, nech sa páči, chce niekto niečo  doplniť ešte k tomu?  

 

Pokiaľ nie dám hlasovať, kto je zato, aby  zástupcom starostu bol zvolený pán poslanec 

Viktor Humeník a výška odmeny tak ako som hovoril 250 €, nech dvihne ruku ! 

 

 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   1 zdržal – ( Humeník Viktor) 

   1 neprítomný 

 

 

Starosta obce- Ďakujem  traja za, zdržal sa niekto? Je niekto proti? Takže traja poslanci za, 

jeden sa zdržal, nikto nebol proti  

Konštatujem, že návrh prešiel, zástupcom starostu je zvolený pán poslanec Viktor Humeník.  

 
 

 

3. BOD - Schválenie darovacej zmluvy č. 2014/809 

 
Starosta obce- Predmetom, alebo obsahom tejto darovacej zmluvy je zmluva medzi 

Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom obrany SR a obcou Kvakovce, týkajúcou sa 

vecí, ktoré Armáda Slovenskej republiky vyraďuje a ktoré obec môže použiť na plnenie si 

svojich vecí, na zabezpečenie si údržby majetku verejných priestranstiev, jedná sa o terénny 

osobný   automobil UAZ a automobil skriňová V3S, ktorý na základe darovacej zmluvy, 

návrh darovacej zmluvy, ktorá došla na obec Kvakovce pod číslom 2014/809 – HM. Jedná sa    
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o techniku, ktorá by mohla poslúžiť buď na náhradné diely alebo ako technika, ktorá je 

v lepšom stave než tu, ktorú máme na obci a ktorá zabezpečuje základnú údržbu a bežné 

technické veci. Tá V3S, ktorá tu je. Bola možnosť je to bezplatný prevod samozrejme sú tam 

určité podmienky, ktoré sú v darovacej zmluve a je nutné  dodržať, preto vám predkladám 

túto darovaciu zmluvu na schválenie. Nech sa páči. Môžete sa k tomu vyjadriť. Nech sa páči. 

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Dupaľ Jaroslav 

 

Starosta obce –  pán poslanec 

 

Pán poslanec Dupaľ Jaroslav- ja si myslím, že sme dosť informovaný ohľadom tej darovacej 

zmluvy, tak z mojej strany nie je čo riešiť. 

 

Starosta obce - ďakujem 

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník Viktor 

  

Pán poslanec Humeník Viktor- mal by som návrh na uznesenie k tomuto bodu 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje darovaciu zmluvu č. 2014/809-HM medzi Slovenskou 

republikou Ministerstvom obrany SR a obcou Kvakovce 

Starosta obce- páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Humeníka, nech sa páči dávam hlasovať 

kto je za tento návrh nech dvihne ruku! 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   1 neprítomný 

 

Starosta obce- Konštatujem štyria  za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto?  Konštatujem, že 

uznesenie bolo prijaté.  

 
 

 

 

4. BOD - Schválenie vstupu obce Kvakovce do MAS pod hradom Čičva 

Starosta obce-   tá skratka MAS je  páni poslanci Miestna Akčná Skupina jedná sa o to, že pre 

čerpacie obdobie rokov 2014- 2020 sa v rámci okresu Vranov formujú dve skupiny, dve 

organizácie,  ktoré budú mať za úlohu v tom čerpacom období do roku 2020 možnosť a 
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záujem čerpať dotácie v rôznych oblastiach života obcí, ale aj v súkromnej a v podnikateľskej 

sfére. Kým v rokoch 2007-2013 v tom prvom čerpacom období, bolo v rámci operačného 

programu výber možnosť čerpania týchto zdrojov po 60 % zastúpení pre obce a 40% 

zastúpení  pre súkromný sektor. Tak v tom druhom čerpacom období sa to posúva do 

opačných percent, to znamená, že v tej menšej možnosti tých 40% budú mať možnosť čerpať 

tie finančné prostriedky obce a 60 % podnikateľská sféra.  Snažím sa maximálne  zachytiť 

tento trend, pretože ostatné obce, respektíve aj podnikateľská sféra, podnikatelia z rôznych 

oblastí, či je to cestovný ruch, či to je poľnohospodárstvo, či to je sociálna oblasť, 

zdravotníctvo, inžinierske siete atď. Záleží od toho, aká oblasť sa kedy prerokováva, tak sa 

tam zúčastňujú títo záujemcovia, ktorí majú záujem pripravovať stratégiu rozvoja 

jednotlivých území a táto skupina, ktorá má názov MAS pod hradom Čičva, je to občianské 

združenie, by mala zastrešovať podnikateľskú sféru a obce v povodí Ondavy. Je druhá ešte 

organizácia, ktorá vlastne pôsobí v druhej časti Vranovského okresu na  Topľanskej doline so 

sídlom v Hanušovciach a ani neviem presný názov ako sa volá tá organizácia, ale tam sa 

združujú tie obce, ktoré sú na Topľanskej doline. Je to určitá šanca, zvlášť pre tie menšie obce 

aby sa aj oni mohli uchádzať o rôzne granty a dotácie, ktoré budú počas čerpacieho obdobia 

2014-2020 možné čerpať, kde sú ale podmienky, ktoré hovoria o tom, že budú podporované 

organizácie ktoré budú zastrešovať určitý počet obyvateľstva. Dvadsaťtisíc a viacej 

a samozrejme tie regióny, respektíve tie katastre jednotlivých obcí musia byť vzájomne 

prepojené. Vyvíja sa obrovská snaha, aby Ondavská dolina ostala v prepojení, sú tam niektoré 

obce, ktoré zatiaľ sa nezapojili a nie sú aktívne v tejto oblasti, čo zase spôsobuje niektorým 

tým obciam, ktorí sú za nimi  problémy keďže podmienka možnosti  čerpania je to aby boli 

prepojené, tak dosť komplikujú zase tým obciam, ktoré sú za nimi a mali by záujem vstúpiť 

do občianskeho združenia, ale zase ak sa nepripoja, tak tie obce zostanú v aute, takže pointa 

prečo by sme mali vstúpiť do tohto občianskeho združenia jednoznačne aby mala možnosť 

v tom čerpacom období takisto byť súčasťou koncepcie tvorby, koncepcie rozvoja územia na 

Ondavskej doline a samozrejme aby mohla potencionálne čerpať tieto zdroje z tých aktivít, 

ktoré sú možné čerpať. Troška ma mrzí ešte jedna vec, ja som oslovoval našich podnikateľov 

v oblasti cestovného ruchu, ktorých máme v stredisku, zvlášť vtedy keď sa prerokovávala 

problematika cestovného ruchu a možnosti podávania projektov v oblasti cestovného ruchu, 

možno došlo zatiaľ k nepochopeniu, alebo troška k iným veciam, že majú, v tom čase kedy sa 

prejednávala problematika boli zaneprázdnení, zatiaľ nebol z tejto sféry, z našich 

podnikateľov nikto čo mrzí a zapájam a snažím sa pritiahnuť do tejto problematiky aj 

mladých ľudí. Je prítomná na týchto stretnutiach aj mladá dievčina Kristína Tutková, ktorá je 

aj teraz tu prítomná, ktorá môže povedať, že tieto veci sú zaujímavé a stojí zato sa do tých 

vecí zapojiť, preto by som vážení páni poslanci doporučoval aby  obec do tohto občianskeho 

združenia vstúpila a prijala uznesenie  a aby sa mohlo pokračovať ďalej a pripraviť tie 

koncepcie. Nech sa páči otváram rozpravu k tomuto bodu.  
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O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník Viktor 

 

Pán poslanec Humeník Viktor- ja si myslím, že bolo všetko povedané čo k tomu treba. Mal by 

som návrh na uznesenie k tomuto bodu. 

 

Starosta obce – nech sa páči pán poslanec 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Kvakovciach schvaľuje vstup obce Kvakovce do miestnej akčnej 

skupiny pod Hradom Čičva. 

Starosta obce- ďakujem pekne, páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Humeníka. Nech 

sa páči, kto je za tento návrh nech dvihne ruku! 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   1 neprítomný 

Starosta obce- ďakujem pekne, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, štyria poslanci 

za, jeden neprítomný, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďakujem pekne páni poslanci, 

uzatváram tento bod a pokračujeme v ďalšom bode. 

 

 

5.  BOD - Dodatok č. 8 prílohy k zmluve o vývoze TKO č. 20 766  

Starosta obce- páni poslanci, bol nám doručený na obec dodatok, respektíve príloha k 

základnej  zmluve medzi obcou Kvakovce a firmou Marius Pedersen, ktorá zabezpečuje 

vývoz komunálneho odpadu v rekreačnej oblasti Domaša- Dobrá kde na základe ich 

prepočtov na novovzniknutých nákladov na dopravu na skladne  atď..  nám predložili prílohu 

č. 8, ktorá hovorí o tom, že dochádza k zvýšeniu nákladov na likvidáciu a uskladnenie 

komunálneho odpadu, špeciálne sa týka manipulácie a nakládky s príslušným kontajnerom, 

kde položky v roku 2013 budem hovoriť o tých ktorých sa to týka. 

Položka - 15 min. manipulácie s kontajnerovým  vozidlom HN hákový nakladač - 

kde v roku 2013 bolo 5,28 €, tak teraz je navrhnutá cena v tom dodatku, v tej prílohe 7 €, 

alebo   

15 min. manipulácie s kontajnerom vozidlom RM ramenový nakladač –  

4,22 z roku 2013 -   5,94 € v  roku 2014 
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Každá jedna položka je nejak zvýšená a to sú také najdôležitejšie ktoré nám najviac stúpli 

a keď to zosumarizujeme v čítane skladného atď. tak kým sme v roku 2013 mali zmesový 

komunálny odpad 28,99 za tonu tak teraz v roku 2014 tá cena z 28,99 stúpla na 32 €. Takže 

náklady na likvidáciu  komunálneho odpadu nám stúpajú z roka na rok, neklesajú nám 

množstvá odpadu, práve naopak stúpajú nám aj množstvá komunálneho odpadu. Všetci 

vieme, že je to slabina zo strany obce, pretože tie čísla a tie sumy na likvidáciu počas 

kalendárneho roka stúpajú do nenormálnych tisícok. Ak nebudeme túto problematiku riešiť 

zásadným koncepčným spôsobom, tak táto položka bude z roka na rok čím viac stúpať. Sú to 

tisíce, ktoré vynakladá obec na likvidáciu komunálneho odpadu. Ja som požiadal aj firmu 

Pedersen aby nám predložila aj návrh systému zapojenia sa aj strediska do separovaného 

zberu, nakoľko obec tu separuje, vlastne tým, že sa  separuje  tak sa oveľa znížili náklady aj 

množstvá komunálneho odpadu, ale keď mi predložili návrh na tú separáciu celková 

ekonomika vychádzala ešte o niečo viacej než klasický spôsob nakladania odpadu, to 

znamená vývoz kontajnerov. Bol tu na stretnutí obchodný zástupca firmy, Ing. Marek Elek, 

nechápal som ako to môže byť v takej polohe. Tak som ich požiadal aby sme začali riešiť tú 

problematiku umiestnením nádob na sklo a plasty k jestvujúcim kontajnerom. Ja viem, že to 

nie je riešenie a každá jedna myšlienka, každý jeden návrh záleží od ľudí či príjmu alebo 

neprijmú, že v tých nádobách skončí čokoľvek. Potom ma upozorňoval na to, že obec 

preberie plnú zodpovednosť za tie nádoby, či už budú poškodené alebo odcudzené nejakým 

spôsobom a tie ceny boli dosť vysoké tak som od toho cúvol,  no neviem či som urobil dobre, 

že som cúvol, že môžu obci vzniknúť ešte väčšie škody skrz toho poškodenia, odcudzenia. 

Úplne bežne sa stáva, že to niekto zapáli a tie kontajnery stoja veľké peniaze, tak ostalo to 

v takej nedoriešenej polohe, ale v každom prípade pre budúcnosť, ak toto nenájdeme spôsob 

nejakú koncepčný spôsob  nakladania s odpadom tak toto bude veľmi nedobrá vec. Dobre 

páni poslanci z mojej strany k tomu asi toľko. Nech sa páči otváram  rozpravu môžete sa 

informovať. 

 

O slovo sa prihlásil Dupaľ Jaroslav 

 

Poslanec Dupaľ Jaroslav- V podstate ak si pamätáš, vtedy som to riešil aj ja, keď som 

zastupoval, ale tak ako si hovoril, že môže sa to zapáliť ne ide o to či obec začne sparovať 

alebo nezačne separovať ten odpad na Domaši alebo v  podstate rekreačné stredisko, ide 

hlavne o mentalitu obyvateľstva. Môžeš tam dať aj päťdesiat kontajnerov na separáciu, ak raz 

tam človek nedá plastovú fľašu tam kde patrí, to je zbytočné, na prvom mieste ide o mentalitu 

obyvateľstva, ktorá nebola zvyknutá na separáciu, česť výnimkám.  

 

Poslanec Humeník Viktor- ja si myslím, že do budúcna treba uvažovať s  tým separovaním 

a vybudovať nejaké zberné miesta, búdky alebo chrániče pre tie kontajnery... ako teraz má 

mesto Vranov vybudované, prikryté. Majú od toho kľúče, je to finančne náročné, ale je to 

jedna z možnosti. 
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Poslanec Dupaľ Jaroslav- keď pamätáš raz sme sa bavili o tých zberných dvoroch tak ako 

Viktor hovorí, mať jeden zberný dvor a poviem príklad poznám dedinu, ktorá  má červené 

vrecia, zelené vrecia, žlté vrecia. Každé vrece má svoj to, podstate do červeného plasty, do 

žltého papiere. Je náročné stredisko pre zvoz  komunálneho odpadu, časť chatárov si znesú po 

vreciach. Automatický musí byť obecný zvoz, kde to zberá a vozí to na dvor. Je to jedno 

z riešení. 

Starosta obce – je to v koncepcií včítane vybavenia obce príslušnou technikou a voľby 

spôsobu ako znižovať náklady, aby  spôsob aký sa zvolí, neznamenal len, že sa zvolí len iný 

spôsob.  

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus Zdenko 

 

Starosta obce – nech sa páči pán poslanec 

Pán poslanec Magnus Zdenko- neostáva nám nič len akceptovať cenník  Marius Pedersen, 

predniesol by som návrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje prílohu č. 8 k zmluve  o vývoze TKO č. 20766 Marius 

Pedersen a. s. 

 

Starosta obce- ďakujem, páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Magnusa. Kto je za 

tento návrh nech dvihne ruku! 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   1 neprítomný 

 

Starosta obce- ďakujem, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, štyria za, uznesenie 

je schválené. Ďakujem pekne. 

 

 

6. BOD - Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre organizácie 

 

Starosta obce –  Ďalší bod je doplnenie, čo som vám navrhoval a ktorý ste schválili a to sú 

žiadosti na predloženie príspevkov pre jednotlivé organizácie.  

Jedná žiadosť je tu  základnej organizácie zväzu zdravotne postihnutých obce Kvakovce  

a druhá je Klub dôchodcov Slovenská Kajňa . 
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K tej prvej žiadosti - Výbor základnej organizácie SZZP v zastúpení  pani predsedníčkou 

Boženou Sarikovou, týmto Vás žiada o poskytnutie finančných prostriedkov na jednotlivé 

činnosti organizácie na rok 2014.   

Je to vo všeobecnej polohe, každý vie o čo sa jedná,  vlastne žiadajú príspevok v sume 500 €, 

tak ako to bolo v predchádzajúcom roku im schválený. Myslím si, že tá organizácia počas 

celého roka vyvíjala  dostatočné množstvo aktivít a bola nielen pasívnou organizáciou, ktorá 

len od obce príjmala, ale zúčastňovali sa aj aktivít pri čistení a údržbe obce atď., takže boli 

aktívni a prispievali a  pomáhali obci ako takej, myslím si že, môj návrh je taký, že tej 

organizácií by tých 500 € sa mohlo odsúhlasiť. Otváram rozpravu nech sa páči. 

O slovo sa prihlásil Humeník Viktor 

Pán poslanec Humeník Viktor- ja súhlasím, pretože viem, aj  snažia sa pomôcť obci aj je  

predpoklad, že keď ich pán starosta vyzve nejakou brigádou  urobia, to vychádza  8 € na 

jednu osobu ja si myslím, že si to zaslúžia. 

 Starosta obce- ďakujem 

O slovo sa prihlásil Magnus Zdenko  

Pán poslanec Magnus Zdenko- mal by som návrh na uznesenie ja tiež som za to aby sa to 

schválilo 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov pre základnú 

organizáciu SZZP Kvakovce v sume 500 € 

Starosta obce- páni poslanci kto je za tento  návrh nech dvihne ruku! 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   1 neprítomný 

 

Starosta obce- ďakujem, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, štyria za, návrh,  

uznesenie je prijaté, schválené . Ďakujem pekne. 
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Je tu druhá žiadosť  

Klub dôchodcov Slovenská Kajňa  - Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku  

Klub dôchodcov v Slovenskej Kajni dovoľuje si Vás týmto požiadať o finančný príspevok na 

činnosť našej organizácie na rok 2014. Činnosť našej organizácie je zameraná v prvom rade 

na vyplnenie voľného času atď.... 

Jedná sa o to, že v tom Klube dôchodcov v Slovenskej Kajni sú štyria občania z našej obce 

a na základe ich členstva vlastne ten Klub dôchodcov Slovenská Kajňa žiada od nás, aby sme 

za týchto štyroch členov im prispeli na ich činnosť, ktorá tu je. Osobne si myslím, že keďže 

ste pred chvíľočkou schválili príspevok pre základnú organizáciu, ktorá je tu viac v obci aj 

toto sú naši občania sú síce v Slovenskej Kajni, ale podľa toho istého kľúča ako je 

schvaľovaný pre týchto občanov, tak by som doporučil, aby ste schválili aj pre tých štyroch. 

To je môj názor. Nech sa páči otváram rozpravu. 

 

O slovo sa prihlásil Dupaľ Jaroslav 

Pán poslanec Dupaľ Jaroslav   – v podstate tak ako sme sa rozprávali predtým, tá naša 

organizácia aj pomáha pri obecných veciach, kde to organizácia v Slovenskej Kajni nemá 

žiadny verejný príspevok tu u nás v Kvakovciach, ale z druhej strany sú to naši občania som 

za. 

Starosta obce-  Ďakujem. Pokiaľ nemá nikto nič, dávam hlasovať kto je za to, aby tým štyrom 

členom v tom istom kľúči to znamená 8 € na člena, aby sme im poskytli finančný príspevok. 

Kto je za to nech dvihne ruku!  

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   1 neprítomný 

Starosta obce- Konštatujem štyria  za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto?  Konštatujem, že 

uznesenie bolo prijaté.  

       

    Páni poslanci ešte jedna záležitosť je tu, určite ste registrovali, že najbližšiu sobotu sa 

organizuje milá,  spoločenská, kultúrna udalosť v obci a to sú fašiangy. Je to verejne prístupná 

akcia pre všetkých občanov. Hlavným organizátorom je Spolok červeného kríža v spolupráci 

s obcou, požiadali nás tak isto o príspevok 300€ na činnosť a na základné veci súvisiace so 

sortimentom,  budú sa podávať koláče a aj malé občerstvenie. Tak by som si dovolil požiadať 

a doporučil aby sme aj túto žiadosť na túto kultúrno- spoločenskú akciu odsúhlasili, keďže sa 

týka všetkých občanov obce. Nech sa páči otváram rozpravu k tomuto bodu.  
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O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník Viktor 

 

Pán poslanec Humeník Viktor- ja myslím , že je to pre celú verejnosť pre každého občana 

Kvakoviec je to vyhlásené, kto chce nech sa zúčastní, som za. 

 

Starosta obce- dobre páni poslanci dávam hlasovať kto je za to aby sa tých 300€ ako 

príspevok na tú kultúrno- spoločenskú akciu poskytol. Kto je zato nech dvihne ruku! 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   1 neprítomný 

 

Starosta obce- ďakujem štyria za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Konštatujem že je 

schválené, prijaté. 

 

 

 

7.BOD - Prevod vlastníctva z majetku obce do vlastníctva fyzických osôb 

 

Starosta obce- páni poslanci máme tu tri žiadosti, alebo tri  prevody vlastníctva týkajúce sa 

dokupov k jestvujúcim rekreačným chatám. 

1 . žiadosť – Milana Reicha- jedná sa o dokup k jestvujúcej rekreačnej chate, kde výmera 

pozemku, ktorý má byť predmetom dokúpu je 113 m2. Jedná sa o plochu, ktorá je užívaná 

predmetným vlastníkom rekreačnej chaty, jednak je tam drobná stavba, oporný múr a bol  

dotazovaný aj susedný vlastník, samozrejme, že táto problematika tohto dokúpu sa ťahá dosť 

dlhú dobu. Na základe námietok jednej aj druhej strany a všelijakých rôznych argumentov. Na 

základe posúdenia aj majetkovej komisie a jej odporúčania a na základe zistenia v teréne, že 

došlo ku konštatovaniu, že predmetným dokupom by neboli obmedzené ďalšie nehnuteľnosti 

ani ďalší vlastníci, ktoré sú záležitosťou jednotlivých susedských vzťahov. Nie je tam žiadna 

inžinierska sieť, ktorá by mala za dôsledok toho, žeby niektoré nehnuteľnosti  ktoré sú 

v najbližšom bola znefunkčnená či už prístupom alebo obmedzením cez tu nejakú prípojku 

elektrickú, vodovodnú alebo neviem akú. Tak z toho titulu by som doporučil, samozrejme 

záleží od vás, by som doporučil aby sa predmetná žiadosť posúdila kladne a pánovi Reichovi 

sa odsúhlasil dopredaj tohto pozemku. Nech sa páči tam je ten geodetický náčrt, nech sa páči 
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Poslanec Dupaľ Jaroslav- myslím si že tu žiadosť sme to mali minulý rok  na stole.  

Starosta obce – toto sa už ťahá dlhšiu dobu. 

Poslanec Dupaľ Jaroslav- keď si dobre pamätám dozadu, piati sa zdržali nebol nikto proti, pán 

Reich má na mňa ťažké srdce, že ja som za tým stál, aby sa toto neschválilo. V podstate keď 

vravíš ...susedské vzťahy a cesta je po pravej strane . Takže z mojej strany jednoznačne za. 

Ak ešte môžem? 

Starosta obce- nech sa páči 

Pán poslanec Dupaľ Jaroslav - mám návrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku k parcele č. 1873 o výmere 162   m2 pre p. 

Milana Reicha a manželku Nadežda Reichová, Tomášiková 8, 080 01 Prešov v cene 11,59€ 

za m2 

 

Starosta obce- ďakujem, páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Dupaľa. Kto je za tento 

návrh nech dvihne ruku! 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   1 neprítomný 

 

 

Starosta obce-  Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Konštatujem štyria za, nikto sa nezdržal, 

nikto nebol proti. Ďakujem pekne. 

Páni poslanci ďalšia žiadosť sa týka pána Milana Mandzáka, jedná sa o dokup k jestvujúcej 

rekreačnej chate v lokalite Suchý jarok. Nech sa páči môžete sa pozrieť. Jedná sa o dokup 25 

m2, vzadu za nehnuteľnosťou,  kde predmetný stavebník plánuje riešiť ešte oporný múr preto 

lebo sa mu to tam zváža. Požiadal o dokúp,  aby mu ho v tej  veci v danej doriešiť a ten 

oporný múr zrealizovať. Takisto predmetný dokúp  doporučila majetková komisia, neviaznu 

tam žiadne problémy, ktoré by obmedzovali niekoho iného a vzhľadom k tomu, že je široko  
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ďaleko ďalší vlastník od toho tak nebolo potrebné vlastne tento dokup konzultovať s 

najbližšími susedmi, pretože sú dostatočne vzdialení od toho, ktorých sa to absolútne netýka. 

O slovo sa prihlásil Humeník Viktor 

Starosta obce – nech sa páči 

Pán poslanec Humeník Viktor –  pokiaľ nemá nikto nič a je to bezproblémové mal by som 

návrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku pre Milana Mandzáka, Laborecká 

1853/12, 066 01 Humenné o výmere 25 m2 v cene 11,59€ za m2 

Starosta obce-  ďakujem pekne. Kto je za tento návrh nech dvihne ruku! 

 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   1 neprítomný 

 

Starosta obce-  Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Konštatujem štyria za, nikto sa nezdržal, 

nikto nebol proti. Ďakujem pekne. 

Treťou žiadosťou je žiadosť pána Ing. Benžalu a jeho manželky. Jedná sa o dokup 

k jestvujúcej rekreačnej chate, tu je taká špecialita. Jedná sa o dokup v bývalom zosuvnom 

území, určite to registrujete, smerom na Bogárku v tej spodnej časti boli pôvodne tri 

dvojchaty, ktoré zosuv zničil a ktoré už neexistujú. Nad tým zosuvom hore sú ďalšie dve 

chaty, ktoré zostali neporušené a ktoré užívajú jednotliví vlastníci. Jedná sa o parcelu, ktorá je 

úplne v rohu tejto lokality. Jedná sa o dokup 973 m2, kde vlastne jedna tretina je zvrásnené 

územie alebo neviem ako by som to  nazval a žiadateľ má o to záujem. Keďže sa jedná o roh- 

kút parciel, ktorá je vo vlastníctve obce, pretože za touto hranicou sú ďalšie súkromné 

pozemky tak bolo by z našej strany rozumné, keďže už dokup do budúcnosti  pre iného 

vlastníka, žiadateľa by nebol vhodný respektíve obmedzil by  aké také súkromie vlastníka, 

ktorý je v tej polovičke z tej dvojchaty aj na základe posúdenia majetkovej komisie aj na 

základe fyzickej  
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obhliadky  bolo by rozumné, aby sme tento dokup k tejto chate pre takejto  výmere 

zrealizovali. Toto je moje stanovisko k tomu, môžete sa vyjadriť k tomu. 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Dupaľ Jaroslav 

Starosta obce- nech sa páči pán poslanec  

 

Pán poslanec Dupaľ Jaroslav- teda je to parcela na predaj, ale vtedy si vravel, že je to zosuv. 

Starosta obce- je to tesne nad Bogárkou úplne hore naľavo, bol tam fyzický prítomný, vedel o 

čo sa jedná, že je to v zosuvnej časti. 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus Zdenko 

Starosta obce- nech sa páči pán poslanec  

Poslanec Magnus Zdenko- všetci vieme o situácií aká tam je, predniesol by som návrh na 

uznesenie. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku pre p. Ing. Jána  Bendžala  a manželku 

Ing. Miroslava Bendžalová, Zádubnie 255, 01 003 Žilina o výmere  973 m2  v cene 11,59 € 

za m2 

Starosta obce- ďakujem, páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Magnusa. Kto je za 

tento návrh nech dvihne ruku! 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   1 neprítomný 

 

 

 

Starosta obce- ďakujem, je niekto  proti? Zdržal sa niekto? Štyria za, nikto nebol proti,  nikto 

sa nezdržal, Ďakujem pekne. 
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Starosta ukončil III. 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 : 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––- 

 Starosta obce 

 



Obecné zastupiteľstvo na svojom III. zasadnutí dňa 25.02. 2014 

schvaľuje 

 
UZNESENIE 10/2014 zo dňa 25.02.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje za zástupcu starostu obce Viktora Humeníka 

a výška odmeny je 250 €/ mes.  v hrubom. 

 

HLASOVANIE - 3 za 

   0 proti            

   1 zdržal – ( Humeník Viktor) 

   1 neprítomný 

 

 

 

 

UZNESENIE 11/2014 zo dňa 25.02.2014 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce schvaľuje darovaciu zmluvu č. 2014/809-HM medzi 

Slovenskou republikou Ministerstvom obrany SR a obcou Kvakovce 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   1 neprítomný 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo na svojom III. zasadnutí dňa 25.02. 2014 

schvaľuje 

 
UZNESENIE 12/2014 zo dňa 25.02.2014 

Obecné zastupiteľstvo  v Kvakovciach schvaľuje vstup obce Kvakovce do MAS- miestnej 

akčnej skupiny pod hradom Čičva. 

 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   1 neprítomný 

 

 

 

UZNESENIE 13/2014 zo dňa 25.02.2014 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje prílohu č. 8 k zmluve  o vývoze TKO č. 20766 Marius 

Pedersen a. s. 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   1 neprítomný 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo na svojom III. zasadnutí dňa 25.02. 2014 

schvaľuje 

 
UZNESENIE 14/2014 zo dňa 25.02.2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov pre základnú 

organizáciu SZZP Kvakovce v sume 500 €. 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   1 neprítomný 

 

 

UZNESENIE 15/2014 zo dňa 25.02.2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov pre Klub dôchodcov 

v Slovenskej Kajni v sume 8 € pre jedného člena obce Kvakovce. 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   1 neprítomný 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo na svojom III. zasadnutí dňa 25.02. 2014 

schvaľuje 

 
UZNESENIE 16/2014 zo dňa 25.02.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach schvaľuje finančný príspevok pre miestnu organizáciu 

SČK v Kvakovciach v  sume 300 € 

 

HLASOVANIE - 4 za 

   0 proti            

   0 zdržal  

   1 neprítomný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAJETKOVÉ PREVODY 

Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva obce Kvakovce 

do vlastníctva fyzických osôb 

 

 

 

UZNESENIE Č. : 17/2014 

 

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  1858/1 diel 1, 1858/14 die1 3 a 1858/1 diel 2 

o výmere  162  m2,  

 

geometrickým plánom č.34896821-07/14  

zo dňa 05.03.2014 

ktorý vyhotovila geodetická kancelária   

GEO- POL Popaďák Pavol Vranov n/T  

a  úradne overil dňa 27.03.2014 

Okresný úrad Vranov  nad Topľou, katastrálny odbor   

a  jeho prevod do  výlučného vlastníctva   

Milan Reich a  manželka Nadežda Reichová 

Tomášikova 8 

080 01 Prešov  

Za kúpnu cenu  11,59    EUR  za l m2     t.j.  1 877, 58 EUR 

 

 

 

 

 

                                

 



 

 

MAJETKOVÉ PREVODY 

Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva obce Kvakovce 

do vlastníctva fyzických osôb 

 

 

 

UZNESENIE Č. : 18/2014 

 

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 1816/1 diel 2 

o výmere 25   m2,  

 

geometrickým plánom č.10806881- 4/2014  

zo dňa 17.02.2014 

ktorý vyhotovila geodetická kancelária   

GEODET Marián Urban- geodetické práce  

a  úradne overil dňa 18.02.2014 

Okresný úrad Vranov  nad Topľou, katastrálny odbor   

a  jeho prevod do  výlučného vlastníctva   

Viliam  Mandzák 

Laborecká 1853/12 

066 01 Humenné 

 

Za kúpnu cenu  11,59    EUR  za l m2     t.j.  289,75    EUR 

 

 

 

 

 



 

MAJETKOVÉ PREVODY 

Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva obce Kvakovce 

do vlastníctva fyzických osôb 

 

 

 

UZNESENIE Č. : 19/2014 

 

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 1960/30 

o výmere  973  m2,  

 

geometrickým plánom č. 34896821-09/14 

zo dňa 27.02.2014 

ktorý vyhotovila geodetická kancelária   

GEO- POL Popaďák Pavol Vranov n/T  

a  úradne overil dňa 11.03.2014 

Okresný úrad Vranov  nad Topľou, katastrálny odbor   

a  jeho prevod do  výlučného vlastníctva   

Ing. Ján Bendžala a manželka Ing. Miroslava Bendžalová 

Zádubnie 255 

010 03 Žilina 

 

Za kúpnu cenu  11,59    EUR  za l m2     t.j.  11 277,07   EUR 

 

 

 

 

 



 


