
 

Zápisnica 

z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kvakovce v roku 2014 

konaného dňa 16.októbra 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 XI. zasadnutí OZ 

Prítomní:  

- starosta obce – Tutko Ján 

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

František 

Občania obce Kvakovce -  v počte 3 

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. Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na Environmentálny fond 

pre rok 2015. Názov projektu – Kanalizácia a ČOV Kvakovce   

3. Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na Environmentálny fond 

pre rok 2015. Názov projektu – Vodovod Kvakovce  

4. Schválenie finančných prostriedkov pri príležitostí mesiaca úcty k starším- jubilanti 

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

6. Záver  

 

 

III. časť – priebeh rokovania OZ 

     -  zasadnutie otvoril  starosta obce Kvakovce Ján Tutko o 19:00 hod. 

    - starosta obce, skonštatoval, že OZ je uznášania schopné, pretože                                                                                                                              

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

programom rokovania  XI . zasadnutia OZ a vyzval poslancov na doplňujúce prípadne 

pozmeňujúce návrhy   k navrhnutému programu. 

Doplnenie programu navrhol starosta obce Ján Tutko o bod: 

- Žiadosť firmy SYNOPTIP - o vydanie súhlasného stanoviska s prevádzkovaním 

stávkovej kancelárie 

- Žiadosť poľovníckej spoločnosti VIMBEROK- HARDAŇOVÁ o výkon práva poľovníctva  

 

Návrh zmeny a doplnenie programu OZ: 

Za bod 3 : 

4. bod -   Žiadosť firmy SYNOPTIP - o vydanie súhlasného stanoviska s prevádzkovaním 

stávkovej kancelárie 

5. bod -  Žiadosť poľovníckej spoločnosti VIMBEROK-HARDAŇOVÁ o výkon práva 

poľovníctva  

 

Hlasovanie za návrh programu 

 

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

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

 

 

Schválený program 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na Environmentálny 

fond pre rok 2015. Názov projektu – Kanalizácia a ČOV Kvakovce   

3. Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na Environmentálny 

fond pre rok 2015. Názov projektu – Vodovod Kvakovce  

4. Žiadosť firmy SYNOPTIP o vydanie súhlasného stanoviska s prevádzkovaním 

stávkovej kancelárie. 

5. Žiadosť poľovníckej spoločnosti VIMBEROK-HARDAŇOVÁ o výkon práva 

poľovníctva  

6. Schválenie finančných prostriedkov pri príležitostí mesiaca úcty k starším- 

jubilanti 

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

8. Záver  

 

 

1)  - za zapisovateľku určil starosta obce Perháčovú Martinu 

 

2) - za overovateľov zápisnice zo XI. zasadnutia OZ Kvakovce, určil starosta obce 

poslancov Humeníka Viktora a Magnusa Zdenka 



 

3)   - procedurálne otázky otvorenia XI. zasadnutia OZ obce Kvakovce, starosta obce ukončil.    
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2. BOD – Schválenie žiadostí o poskytnutí podpory formou dotácie 

na Environmentálny fond pre rok 2015. Názov projektu 

Kanalizácia a ČOV obce Kvakovce 

 
Starosta obce- páni poslanci, myslím si, že to nie je nejaká neznáma, tak ako každoročne ten 

termín je viazaný už niekoľko rokov, do konca októbra je potrebné podať žiadosť na 

Environmentálny fond na príslušné rozpracované investičné akcie v obci, konkrétne 

Kanalizácia a ČOV  Kvakovce. Nech sa páči páni poslanci otváram k tomuto bodu rozpravu. 

 

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus Zdenko 

 

Starosta obce- pán poslanec Magnus 

 

Poslanec Magnus Zdenko- ďakujem pán starosta ak nikto nemá z prítomných nič, chcel by 

som povedať, že my všetci dobre vieme aký je dôležitý tento projekt pre našu obec predniesol 

by som návrh na uznesenie. 

Starosta obce-  nech sa páči  

Poslanec Magnus Zdenko-  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti na poskytnutie podpory formou 

dotácie na Environmentálny fond pre rok 2015. Názov projektu Kanalizácia a ČOV  

Kvakovce vo výške 526 502,98 €. 

 

Starosta obce- ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči páni poslanci počuli ste návrh pána 

poslanca Magnusa týkajúci sa podania žiadosti. Kto je za tento návrh nech dvihne ruku. 

 

HLASOVANIE - 5  za 

   0 proti            

   0  neprítomný 

 

Starosta obce- Ďakujem pekne, piati za. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Konštatujem, že 

návrh bol prijatý.  Má k tomuto bodu niekto niečo z vás?  

Pokračujeme potom v ďalšom bode. 
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3.BOD - Schválenie žiadostí o poskytnutí podpory formou dotácie na 

Environmentálny fond pre rok 2015. Názov projektu Vodovod  

Kvakovce  
Starosta obce- páni poslanci, podobná záležitosť ako v predchádzajúcom bode. Táto 

investičná akcia je rozpracovaná a treba ju dokončiť a samozrejme z vlastných zdrojov to 

obec jednoducho nezvládne a preto by bolo rozumné, aby sme aj na túto investičnú akciu 

podali žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond. Nech sa páči otváram rozpavu. 

 
O slovo sa prihlásil pán poslanec Magnus Zdenko 

 

Starosta obce- pán poslanec Magnus 

 

Poslanec Magnus Zdenko- ak môžem opäť pán starosta, predniesol by som návrh na 

uznesenie. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie 

na Environmentálny fond pre rok 2015.  Názov projektu – Vodovod Kvakovce  

vo výške  678  771,73 €  

 

Starosta obce- ďakujem pekne pán poslanec Magnus. Páni poslanci počuli ste návrh pána 

poslanca Magnusa, dávam hlasovať kto je za tento návrh nech dvihne ruku. 

 

 

HLASOVANIE - 5  za 

   0 proti            

   0  neprítomný 

Starosta obce- Piati  za. Je niekto proti?  Zdržal sa niekto? Konštatujem, že návrh bol prijatý.  

Páni poslanci má k tomuto bodu niekto niečo z vás? 

 Pokiaľ nemá nikto nič, uzatváram tento bod a pokračujeme ďalej. 

 

 

4.BOD – Žiadosť firmy SYNOPTIP o vydanie stanoviska 

s prevádzkovaním stávkovej kancelárie. 

Starosta obce- ďalším bodom dnešného zastupiteľstva je doplňujúci bod a to žiadosť 

SYNOTIP- žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie stávkovej kancelárie na území vašej 

obce. 

Týmto si Vás dovoľujeme v zmysle ust. §21 ods. 3 zákona písm. c, č. 171/2005 Z. z. 

o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, požiadať o vydanie súhlasného 

stanoviska s prevádzkovaním stávkovej kancelárie na území Vašej obce  konkrétne prevádzka 

Cherry Bar, Kvakovce 103, uvedený súhlas žiadame pre účely správneho konania atď, atď. 



Páni poslanci jedná sa o miestnu prevádzku. Žiadosť stávkovej kancelárie bola doručená na 

obec. Nech sa páči páni poslanci otváram rozpravu k tomuto bodu.   
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O slovo sa prihlásil pán poslanec Dupaľ Jaroslav 

 

Starosta obce- pán poslanec Dupaľ 

 

Poslanec Dupaľ Jaroslav- ja si myslím, že v takej malej dedine ako je naša dedina malá je 

zbytočne viazať,  dosť sú tam stiesnené podmienky, jednoznačne by som zamietol 

a predniesol by som návrh na uznesenie:  

A: Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť spoločnosti Synot a.s. o vydanie 

stanoviska s prevádzkovaní stávkovej kancelárie v pohostinstve CHERRY BAR . 

B: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje prevádzkovanie stávkovej kancelárie v prevádzke 

CHERRY BAR, Kvakovce 103 

Starosta obce- ďakujem pekne pán poslanec Dupaľ. Páni poslanci počuli ste návrh. 

 
O slovo sa prihlásil pán poslanec Danč Jozef 

Poslanec Danč Jozef- môžem?  

 

Starosta obce- nech sa páči 

 

Poslanec Danč Jozef-  to sa týka čisto len automatov?  

 

Starosta obce- automaty a iné stávkové hry, ktoré sú predmetom vydania súhlasného 

stanoviska stávkovej kancelárie. Nešpecifikovali konkrétne, tak ako som čítal žiadosť ako je 

daná, takže   

 

Poslanec Danč Jozef-  že či športky, alebo také dačo sa dá  ako Niké. 

 

Starosta obce-   aj tipovanie, ale všetko je to o peniazoch.  

Má ešte na doplnenie niekto niečo? Pokiaľ nie, tak sa vracia naspäť, dávam hlasovať kto je za  

návrh pána poslanca Dupaľa nech dvihne ruku. 

 

HLASOVANIE - 4  za 

   0 proti            

1 sa zdržal ( Danč ) 

 

 

Starosta obce- ďakujem, štyria  za, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Jeden poslanec sa zdržal 

Ďakujem pekne, konštatujem, že návrh pána Dupaľa prešiel. Páni poslanci pokračujeme 

v ďalšom bode. 
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5.BOD – Žiadosť poľovníckej spoločnosti VIMBEROK-

HARDVAŇOVÁ na výkon práva poľovníctva 
Starosta obce- Týmto Vás ako vlastníka poľovných pozemkov začlenených do poľovného 

revíru  ,,Vimberok“ chceme informovať a zároveň požiadať, aby naša Poľovnícka spoločnosť 

VIMBEROK–HARDAŇOVA so sídlom v Kvakovciach mohla s Vašim súhlasom 

schváleným valným zhromaždením vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do 

poľovného revíru ,,Vimberok“ vykonávať právo poľovníctva na pozemkoch, ktoré sú vo 

Vašom vlastníctve. Svoju žiadosť odôvodňujeme tým, že sme poľovníckou spoločnosťou, 

ktorá chce rozvíjať právo poľovníctva, ktoré má dlhodobú tradíciu vo Vašej obci. Svojou 

činnosťou v spolupráci s Vašou obcou prispieť taktiež k ochrane prírody a rozvoja 

poľovníckej turistiky v katastri obce Kvakovce.  

Týmto  Vás zároveň chceme informovať, že ako vlastník poľovných pozemkov 

v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Poľovníctve“), by osoba oprávnená konať za 

Vašu súčasť mala byť oprávnená, alebo splnomocnená v rozsahu opatrení zákona č. 

274/2009. Jedná sa o časť poľovných pozemkov, ktoré sú súčasťou schváleného programu 

Vimberok. Predmetný revír je schválený už niekoľko rokov. Tieto pozemky sú súčasťou tohto 

revíru. Páni poslanci otváram rozpravu. 
 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Tutko František 

 

Starosta obce- pán poslanec Tutko 

 

Poslanec Tutko František-  mal by som návrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Jána Tutka zastupovať obec Kvakovce na 

valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru        

„ Vimberok“ v zmysle zákona 274/2009 Z. z. o poľovníctve 

 

Starosta obce- ďakujem pekne. Páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Tutka, dávam 

hlasovať kto je za tento návrh nech dvihne ruku. 

 

HLASOVANIE - 5  za 

   0 proti            

   0  neprítomný 
 

 

Starosta obce- Piati  za. Je niekto proti?  Zdržal sa niekto? Konštatujem piati za, návrh prešiel.  

Páni poslanci pokračujeme v ďalšom bode. 
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6.BOD - Schválenie finančných prostriedkov pri príležitostí mesiaca 

úcty k starším- jubilanti 
 

Starosta obce- páni poslanci predmetná kultúrno-spoločenská akcia sa v našej obci usporiada 

tradične už niekoľko rokov bolo by rozumné aby aj tento rok sme túto akciu usporiadali 

pretože jedná o prevažne starších ľudí, vlastne tie podmienky sú nezmenené oproti 

predchádzajúcim rokom 50,60,70,80 atď. Je to skupina občanov, ktorí v príslušnom 

kalendárnom roku dovŕšili okrúhle jubileum. Preto by som doporučoval, aby sa táto akcia 

konala aj tento rok s tým, že predbežná finančná čiastka na predmetnú akciu by bola 500€. 

Samozrejme po ukončení akcie bude zúčtovaná a predložená obecnému zastupiteľstvu. Nech 

sa páči páni poslanci otváram rozpravu.   

O slovo sa prihlásil pán poslanec Dupaľ Jaroslav 

 

Starosta obce- pán poslanec Dupaľ 

 

Poslanec Dupaľ Jaroslav- myslím si, že nie je čo riešiť, je to pre občanov našej obce, 

jednoznačne schváliť.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú čiastku na zorganizovanie kultúrno-

spoločenskej akcie mesiac úcty k starším – jubilanti v sume 500€. 

 

Starosta obce- ďakujem pekne. Páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Dupaľa. Chce 

niekto niečo doplniť? Pokiaľ nie dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Dupaľa aby na 

predmetnú kultúrno-spoločenskú akciu bolo vyčlenených 500€, kto je zato nech dvihne ruku. 

 

HLASOVANIE - 5  za 

   0 proti            

   0  neprítomný 
 

 

Starosta obce- Ďakujem. Piati  za. Je niekto proti?  Zdržal sa niekto? Konštatujem piati za, 

nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Páni poslanci pokračujeme v ďalšom bode. 

 

 

 

 



 

 

8. strana zápisnice z XI. zasadnutia 
OZ obce Kvakovce 2014 (16.10.2014) 

 

 

7. BOD - Predaj nehnuteľného majetku z vlastníctva obce do 

vlastníctva fyzických osôb. 
Starosta obce- páni poslanci máme tu tri žiadostí, respektíve tri dokupy k jestvujúcim 

rekreačným chatám za podmienok, ktoré platia v súčasnej dobe. Jedná sa o dokup pozemku 

pre pána Tibora Mocsáriho, bytom Okulka 12/15, Vranov nad Topľou, jedná sa o dokup 69 

m2 k jestvujúcej rekreačnej chate za cenu 11,59€/m
2
, tak aká je cena na tento rok. Predmetný 

náčrt alebo predmetný návrh geometrického plánu  je v tejto podobe. Problém je tu jeden a ten 

sa do budúcnosti bude musieť riešiť. Pôvodný zámer pána Mocsáriho bol, že si vysporiada   

prístupovú cestu až k miestnej komunikácií, to je smer na Bugárku. Pri zameriavaní jeho 

zámeru vysporiadať si, sme zistili, že v predchádzajúcom období v roku 2010 bola obcou jeho 

prístupová cesta odpredaná, spôsobuje to problém, nevedel o tom ani on, nevedeli sme o tom 

ani my. Túto vec sme zistili až na tvare miesta kedy geodet povedal, že predmetná parcela už 

má súkromného vlastníka. Takže zatiaľ pán Mocsári rieši túto záležitosť tak, že tých 69 m
2
 

rieši ako prístupovú  cestu ktorú už aspoň v tom úseku chcel zabezpečiť kde sa jedná o prístup 

k jeho chate a potom budeme riešiť v súčinnosti aj s novým vlastníkom pánom Boroňom 

a nejak dostať túto polohu do normálneho stavu, pretože skutočne tá cesta je odpredaná aj keď 

nie je zakreslená ako cesta na mape, ale fyzicky je to jasná komunikácia, ktorá je odpredaná. 

Máte tam náčrt , môžete si to pozrieť. 

Páni poslanci, má k tomuto dokupu niekto niečo z vás, chce sa niekto niečo opýtať,  skôr než 

budeme o tomto dokupe hlasovať?      
O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník Viktor 

Poslanec Humeník Viktor- mal by som návrh na uznesenie.  

 

Starosta obce- nech sa páči 

 

Poslanec Humeník Viktor  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dokup pozemku k parcele č. 1950 pre Ing. Tibora 

Mocsáriho  a Mgr. Kajlu Luciu Mocsáriovú obaja trvale bytom Okulka 12/15, Vranov 

nad Topľou o výmere 69 m
2
  za cenu 11,59€/m

2 

Starosta obce- ďakujem pekne. Páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Humeníka. Kto 

je za tento návrh, nech dvihne ruku.. 

 

HLASOVANIE - 5  za 

   0 proti            

   0  neprítomný 
 



Starosta obce- Ďakujem. Piati  za. Je niekto proti?  Zdržal sa niekto? Konštatujem piati za, 

tento návrh prešiel. 
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Starosta obce -Druhá žiadosť je žiadosť pána Dušana Kavčáka. Jedná sa o dokup v lokalite 

Detrik. Je to vlastník rekreačnej chaty, ktorý ju pred časom odkúpil od bývalého vlastníka 

a jeho právny stav s jeho užívacím stavom je nepomerne rozdielny a preto po konzultácií 

s jedným susedom z jednej strany a s druhým susedom z druhej strany došlo k dohode a je tu 

žiadosť alebo respektíve možnosť odpredať- vysporiadať tento pozemok na jeho užívací stav 

o výmere 287 m
2. 

Nech sa páči tu je náčrt. Toto je  jestvujúci právny stav, toto je jestvujúci 

užívací stav- altánok, prístupová cesta, sedenie,  oplotenie, atď. Všetko na mimo jeho 

terajšieho právneho stavu, ktorý si teraz vysporiadáva. 

    

 

O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník Viktor 

 

Poslanec Humeník Viktor- mal by som návrh na uznesenie.  

Starosta obce- nech sa páči 

 

Poslanec Humeník Viktor  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dokup pozemku k parcele č. 1794 pre Dučana Kavčáka 

trvale bytom Lúčna 824/2,Vranov nad Topľou o výmere 287  m
2
  za cenu 11,59€/m

2 

Starosta obce- ďakujem pekne. Páni poslanci počuli ste návrh pána poslanca Humeníka. Kto 

je za tento návrh, nech dvihne ruku.. 

 

HLASOVANIE - 5  za 

   0 proti            

   0  neprítomný 
 

 

Starosta obce- Ďakujem. Piati  za. Nikto sa nezdržal, niekto nebol proti. Ďakujem. 

 

Páni poslanci tretia žiadosť o dokup je žiadosť pani Zuzany Husťákovej, trvale bytom Košice, 

jedná sa o suseda pána Kavčáka. Tu došlo k dohode, spoločná hranica je odsúhlasená z jednej 

aj druhej strany, akurát pán Husťák v zadnej časti svojho pozemku, ktorý dokupoval neviem 

v ktorom čase má umiestnený prístrešok na uskladnenie náradia, takže tento prístrešok sa po 

geometrickom zameraní nachádza mimo jeho terajšieho právneho stavu, preto som  trval na 

tom aby sa to dovysporiadalo, aby tých 124 m2 na základe jeho doterajšieho užívacieho stavu 

si teraz dokupil. Tu je náčrt , môžete si to pozrieť. Páni poslanci chce niekto niečo k tomuto 

dokupu?  
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O slovo sa prihlásil pán poslanec Humeník Viktor 

 

Poslanec Humeník Viktor- mal by som návrh na uznesenie.  

 

Starosta obce- nech sa páči 

 

Poslanec Humeník Viktor  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dokup pozemku k parcele č. 1784/48 pre Zuzanu 

Husťákovú trvale bytom Kuzmányho 51,Košice o výmere 124  m
2
  za cenu 11,59€/m

2 

 

Starosta obce- ďakujem pán poslanec Humeník. Páni poslanci počuli ste návrh. Kto je za 

tento návrh, nech dvihne ruku.. 

 

 

HLASOVANIE - 5  za 

   0 proti            

   0  neprítomný 
 

 

 

Starosta obce- Ďakujem. Piati  za. Nikto nebol proti nikto sa nezdržal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. strana zápisnice z XI. zasadnutia 
OZ obce Kvakovce 2014 (16.10.2014) 
 

 

Starosta ukončil XI. zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Kvakovce 

o 20  hodine 20 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 XI. zasadnutí dňa 16.10. 2014 

schvaľuje 

 

UZNESENIE 48/2014 zo dňa 16.10.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti na poskytnutie podpory formou dotácie na 

Environmentálny fond pre rok 2015. Názov projektu Kanalizácia a ČOV  Kvakovce vo výške 

526 502,98 €. 

 

 

HLASOVANIE - 5  za 

   0 proti            

   0  neprítomný 
 

 

 

UZNESENIE 49/2014 zo dňa 16.10.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na 

Environmentálny fond pre rok 2015.  Názov projektu – Vodovod Kvakovce  

vo výške  678  771,73 €  

 

HLASOVANIE - 5  za 

   0 proti            

   0  neprítomný 
 

 

 

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo na svojom XI. zasadnutí dňa 16.10. 2014 

prerokovalo a neschvaľuje 
 

          

UZNESENIE 50/2014 zo dňa 16.10.2014 

 

A:  

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť spoločnosti Synot a.s. o vydanie stanoviska 

s prevádzkovaní stávkovej kancelárie v pohostinstve CHERRY BAR . 

 

 

B:  

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje prevádzkovanie stávkovej kancelárie v prevádzke 

CHERRY BAR, Kvakovce 103 

 

HLASOVANIE - 4  za 

   0 proti            

   1 sa zdržal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo na svojom XI. zasadnutí dňa 16.10. 2014 

schvaľuje 

 

UZNESENIE 51/2014 zo dňa 16.10.2014 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Jána Tutka zastupovať obec Kvakovce na 

valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru        

„ Vimberok“ v zmysle zákona 274/2009 Z. z. o poľovníctve 

 

HLASOVANIE - 5  za 

   0 proti            

   0  neprítomný 
 

 

 

 

UZNESENIE 52/2014 zo dňa 16.10.2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú čiastku na zorganizovanie kultúrno-spoločenskej 

akcie mesiac úcty k starším – jubilanti v sume 500€. 

 

 

HLASOVANIE - 5  za 

   0 proti            

   0  neprítomný 

 

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo na svojom XI. zasadnutí dňa 16.10. 2014 

schvaľuje 

 

UZNESENIE 53/2014 zo dňa 16.10.2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dokup pozemku k parcele č. 1950 pre Ing. Tibora Mocsáriho  

a Mgr. Kajlu Luciu Mocsáriovú obaja trvale bytom Okulka 12/15, Vranov nad Topľou 

o výmere 69 m
2
  za cenu 11,59€/m

2 

HLASOVANIE - 5  za 

   0 proti            

   0  neprítomný 

 

UZNESENIE 54/2014 zo dňa 16.10.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dokup pozemku k parcele č. 1794 pre Dučana Kavčáka 

trvale bytom Lúčna 824/2,Vranov nad Topľou o výmere 287  m
2
  za cenu 11,59€/m

2 

 

 

HLASOVANIE - 5  za 

   0 proti            

   0  neprítomný 
 

UZNESENIE 55/2014 zo dňa 16.10.2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dokup pozemku k parcele č. 1784/48 pre Zuzanu Husťákovú 

trvale bytom Kuzmányho 51,Košice o výmere 124  m
2
  za cenu 11,59€/m

2 

 

HLASOVANIE - 5  za 

   0 proti            



   0  neprítomný 

 

 

 


