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PODARÍ SA KVAKOVCIAM SKULTÚRNI DOBRÚ?
S príchodom jari si èoraz viac
¾udí zájde do prírody, aby obdivovali prebúdzajúci sa život.
Jedným z najkrajších miest je
bezpochyby rekreaèná oblas&
Domaša, ktorú nám závidia
mnohí domáci aj zahranièní
návštevníci jazdiaci najmä po
ceste prvej triedy I/15, z ktorej
je na našu zelenú perlu vynikajúci výh¾ad. Ak sa však v nejakom stredisku v južnej èasti Domaše zastavia, prekvapí ich neporiadok. Napríklad v zátoke na
Dobrej je viacero chatrèí, v ktorých sa poskytujú služby, vhodných už len na demoláciu. Domáci chatári si na rozpadajúce
sa objekty možno zvykli, ale cudzí návšteník sa im radšej vyhne. A to je škoda.
Najodpudzujúcejším objektom na Dobrej je pozostatok po
podnikate¾ovi S. H., ktorý tu kedysi ponúkal obèerstvenie. Zostalo po òom nieko¾ko vriec odpadu, drevené dosky so zahrdzavenými klincami (na ktorých
sa môže ktoko¾vek zrani$), rozpadnuté mólo a starými transparentmi oblepený, žiadnym zábradlím nechránený svah. Keïže ide o pomerne nebezpeèný
priestor, na ktorom môžu prís& k
úrazu najmä šantiace deti, podnet sme zaslali starostovi obce
Kvakovce, ktorá rekreaèné stredisko spravuje, Mgr. Radovanovi Kapra¾ovi.
Z jeho stanoviska sme sa dozvedeli, že vlastníkom pozemku je súkromná osoba. Tento
problém sa vleèie od roku 2010,
kedy došlo k realizácii èiernej nepovolenej stavby. Obec nieko¾kokrát vyzvala majite¾a, naposledy pred Ve¾kou nocou s
upozornením, že obec prístrešok zlikviduje a priestor uprace.
Podnikate¾ odpovedal, že si to
uprace sám. Zo stanoviska ïalej vyberáme: Situácia nás neteší a snažíme sa nájs& nejaký
kompromis s vlastníkom po-

zemku S. H. Pomaly sa nám
darí dosahova& kompromisy,
napríklad po dohode bol odstránený plot. Okrem iného, už
dlhšiu dobu sa snažíme nájs&
nejaké riešenie, aby sme na
tomto území zachovali verejný
záujem, teda prístup k vode pre
verejnos& a aby podnikate¾ mohol podnika& legálne a kultúrne.
Z našej strany vô¾a je, musí
však by& vô¾a aj na druhej strane. V súvislosti s projektom Národného centra vodných športov realizujeme zmeny a doplnky územného plánu, kde sme
ponúkli urèité kompromisy v prípade, ak majite¾ pozemku ustúpi v urèitých veciach oh¾adom
verejného záujmu, akým je prístup k vode pre verejnos&. Inten- Takéto prostredie potenciálnych návštevníkov Domaše odradí.
zívne komunikujeme, rokovaní
sa zúèastòuje aj podpredseda
komisie cestovného ruchu Rastislav Košalko. Máme dokonca
už aj návrh transparentnej dohody - zmluvy o spolupráci, ale
platí, že kým nie je dohodnuté
všetko, nie je dohodnuté niè. V
prílohe posielam fotografie, ako
by toto územie mohlo vyzera&
do roka za predpokladu, že bude ochota na strane podnikate¾a dohodnú& sa. Okrem iného
už od októbra èistíme stredisko
od hrubej špiny, náletových dreObec požiadala podnikate¾a, aby chatrè a neporiadok odstránil.
vín a odpadkov. Od budúceho
týždòa by malo prebieha& èistenie màtveho ramena zo strany
Slovenského vodohospodárskeho podniku a bagrovanie nánosov (na základe rozhovoru s
riadite¾kou SVP Ing. Kolesárovou). Èo sa týka starého dreveného móla, toto bolo v dezolátnom stave a bolo nebezpeèné. Problémom je, že jar prišla
priskoro a voda stúpla v priebehu pár dní. Je nemožné to
dnes rieši&, keïže voda je ešte
studená, má okolo 5 stupòov.
Hneï, ako trochu hladina vody
poklesne a oteplí sa, dosky z Na hrdzavých klincoch trèiacich z latiek sa môže ktoko¾vek zrani$.
móla budú odpratané. (re, rk)

Takto by mohol vyzera$ dnes kritizovaný priestor na Dobrej.
Verme, že sa vízie na papieri èoskoro stanú skutoènos$ou. (da) Odprata$ z vody je potrebné aj prehnité a rozpadnuté mólo. (da)

