
Obec Vrakúň, 930 25  Vrakúň, Námestie Svätého Štefana 474/1 

 

Zápisnica napísaná 

z hlasovania „Per rollam“ zo dňa 30.03.2020 

 
 
Poslanci hlasovali o Zmluve o zriadenie bezodplatného vecného bremena spočívajúceho 

v práve prechodu a prejazdu cez nižšie označené nehnuteľnosti, v práve zriadenia, 

uloženia, vedenia a výstavby verejného vodovodu, kanalizácie a verejného 

plynovodu, v práve vykonania súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a porastu a 

v práve vstupu osobami a vjazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami 

za účelom zriadenia, uloženia, opravy, úpravy, údržby a užívania verejného vodovodu, 

kanalizácie a verejného plynovodu, 

v prospech oprávneného z vecného bremena „in personam”: 

AGROSUN, spol. s r.o., so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

36 231 193 

k nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve Obce Vrakúň, tj. v spoluvlastníckom podiele 

v pomere 1/1 k celku, nachádzajúcim sa v obci Vrakúň, katastrálne územie Vrakúň, 

zapísaných na LV č. 967, vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny 

odbor v časti A, a to k: 

− nehnuteľnostiam vedeným ako Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: 

parc. č. 252 o výmere 5866 m2 – zastavaná plocha a nádvorie 

parc. č. 253 o výmere 2737 m2 – zastavaná plocha a nádvorie 

− nehnuteľnosti vedenej ako Parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného 

operátu: 

parc. č. 1842 o výmere 11458 m2 – ostatná plocha 

 

Vecné bremeno in personam v prospech oprávneného sa zriaďuje bezodplatne a na 

dobu neurčitú. 

 

 

Možné odpovede boli :    áno,     nie,     zdržal sa hlasovania. 

Ako najneskorší termín  hlasovania „per rollam“ spätným e-mailom určil starosta obce 

PaedDr. Štefan Fazekas do 14.00 h dňa 27.03.2020.  



Výsledok hlasovania : Počet poslancov, ktorí hlasovali   „Per rollam“ : 8 

            Počet poslancov, ktorí hlasovali „za prijatie návrhu“ : 8 

               Počet poslancov, ktorí nehlasovali : 1  (Végh Gellért) 

Vzhľadom na to, že celkový počet poslancov OZ Vrakúň je 9 poslancov a z nich hlasoval 
za prijatie návrhu 8 poslancov : 

 

 

„Návrh bol prijatý“ 

 

 

Zápisnicu napísala :                                                                       Za správnosť zápisnice : 

Mgr. Edina Méhesová                 PaedDr. Štefan Fazekas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U z n e s e n i e 

z hlasovania „per rollam” Obecného  zastupiteľstva  vo  Vrakúni  

zo dňa 30.03.2020 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Uznesením č. 6/2020 
OZ schvaľuje 

V zmysle § 9 ods. 2 písm. e)zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  
 

Zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez nižšie 

označené nehnuteľnosti, v práve zriadenia, uloženia, vedenia a výstavby verejného 

vodovodu, kanalizácie a verejného plynovodu, v práve vykonania súvisiacich terénnych 

úprav, úprav pôdy a porastu a v práve vstupu osobami a vjazdu technickými 

zariadeniami a dopravnými prostriedkami za účelom zriadenia, uloženia, opravy, 

úpravy, údržby a užívania verejného vodovodu, kanalizácie a verejného plynovodu, 

v prospech oprávneného z vecného bremena „in personam”: 

AGROSUN, spol. s r.o., so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

36 231 193 

k nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve Obce Vrakúň, tj. v spoluvlastníckom podiele 

v pomere 1/1 k celku, nachádzajúcim sa v obci Vrakúň, katastrálne územie Vrakúň, 

zapísaných na LV č. 967, vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny 

odbor v časti A, a to k: 

− nehnuteľnostiam vedeným ako Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: 

parc. č. 252 o výmere 5866 m2 – zastavaná plocha a nádvorie 

parc. č. 253 o výmere 2737 m2 – zastavaná plocha a nádvorie 

− nehnuteľnosti vedenej ako Parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného 

operátu: 

parc. č. 1842 o výmere 11458 m2 – ostatná plocha 

 

Vecné bremeno in personam v prospech oprávneného sa zriaďuje bezodplatne a na 

dobu neurčitú. 


