
Z á p i s n i c a 
zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  vo  Vrakúni ,  konaného dňa 

21. mája 2015 o 18.00 hod. vo veľkej hale kultúrneho domu Vrakúň 

 

Program  zasadnutia : 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrh 

programu na schválenie. 

2. Ing. Gróf Barnabáš – návrh zmluvy o budúcej zmluve na odkúpenie nájomných 

bytov 

3. Zmena ceny stočného  

4. Schválenie kúpy 9 miestneho mikrobusu.  

5. Ţiadosť Petra Belkovicsa o kúpu pozemku pre terasu pred hostincom Fényes. 

6. Ţiadosť Eduarda Cséfalvayho a manţelky Eriky o kúpu pozemku. 

7. Poskytnutie príspevku 16.000,- EUR na rekonštrukciu strechy kostola - návrh 

zmeny uznesenia z  6. marca 2014 . 

8. Schválenie príspevku pre Kikerics na tanečný tábor. 

9. Ţiadosti o kúpu pozemku vo Forráde – GAS-MOUNT s.r.o. + Juhász Alexander  

10. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014. 

11. Návrh ţiadosť o dotáciu na výstavbu kanalizácie obce. 

12. Plat starostu na rok 2015. 

13. Prerokovanie došlých ţiadostí. 

14. Interpelácie poslancov . 

15. Rôzne, diskusia.   

 

 

1./  a)  Zasadanie otvoril  starosta obce, PaedDr. Štefan Fazekas. Privítal poslancov obecného 

zastupiteľstva a hostí. Po otvorení rokovania pán starosta konštatoval, ţe  8  poslancov  

obecného zastupiteľstva  je prítomných , zasadnutie  je uznášania schopné. 

b)  Ďalej pán starosta určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a to nasledovne: 

 

Zapisovateľ      :       Ildikó  Nagyová   

                                                                             

Overovatelia    :       Ing. János Fekete          

                                  Igor Matus 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

c) Pán starosta na úvod oboznámil prítomných v krátkej správe o doterajších prácach :   

 - 15.12.2014 sme podali ţiadosť o dotáciu na kamerový systém v obci, kde sa ráta     

    s umiestnením piatich kamier v obci (v park Ferenca Gála, pri škole, na námestí, pri  

    futbalovom ihrisku, pri cintoríne vo Vrakúni )    

-  taktieţ v decembri 2014 sme podali ţiadosť o dotáciu na výmenu strechy ľudového domu,    

   nakoľko je vo veľmi zlom stave, časť z nej uţ chýba a budova mokne a  môţe sa zrútiť-  

   v prípade zamietnutia  našej ţiadosti bude musieť práce vykryť obec z vlastných zdrojov 

-  v marci 2015 obec dostala nové  poţiarne vozidlo  

-  od apríla 2015 obec prispieva sumou 0,50 EUR na pracovný  deň  k stravnému pre občanov  

   nad 65 rokov, ktorí sa stravujú v závode  Elektrosvit alebo v reštaurácii penziónu Flórián     



-  začiatkom  apríla vyšli obecné noviny v novej forme, ktoré budú vychádzať 3-mesačne    

- v máji 2015 Robert Fico  na krajskom zasadaní  vyčlenil  pre obec Vrakúň  20.000,- EUR,   

  ktoré môţeme pouţiť  na  rekonštrukciu sprchovacích kútov a umývadiel v telocvični ZŠ  

  Ferenca Móru 

- v máji 2015 sme podali ţiadosť o dotáciu na vybudovanie  multifunkčného ihriska   

  o rozmeroch 20m  x 40 m pri futbalovom  ihrisku  

- začali sa práce výstavby  cyklotrasy v časti Vrakúň  na úseku od kriţovatky na Mad po  

  Elektrosvit, po rokovaniach sa zmenila jeho trasa, aby sa nemuseli vyrúbať stromy.    

 d) Pán  starosta predloţil návrh programu zasadnutia na schválenie. 

         Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

 

2. Ing. Gróf Barnabáš – návrh zmluvy o budúcej zmluve na odkúpenie nájomných bytov 

Pán starosta informoval zastupiteľstvo, ţe pán Ing. Barnabáš Gróf plánuje odkúpiť 

nehnuteľnosti bývalej súkromnej školy v obci, kde v rekonštrukcii  plánuje  umiestnenie 

zdravotného strediska, administratívnych priestorov  a nájomných bytov.  S obcou Vrakúň 

ţiada o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na odkúpenie nájomných bytov po získaní 

dotácie na ne obcou.  

Pán Uher : treba sa zamyslieť nad tým, koľko nájomných bytov by chcela ešte obec, neskôr 

môţu vzniknúť problémy s ich údrţbou. 

Pán starosta: je veľa ţiadostí na nájomné byty. 

Pán Horváth: pán Uher mal na minulom zasadnutí dobrú pripomienku, ţe by bolo treba 

vypracovať štúdiu ohľadne potreby nájomných bytov. 

Pán starosta: poveruje s jeho vypracovaním pána Horvátha a Uhera. 

Pán Uher: aká je šanca na získanie dotácie od ministerstva.  

Pán Sóki: asi je to limitované podľa obyvateľstva. 

Pán Uher : treba to celé zváţiť, nakoľko zastupiteľstvo rozhoduje  o budúcnosti obce. 

Pán starosta dal hlasovať o návrhu zmluvy. 

Hlasovalo za: 5 poslancov  

(Fekete, Matus, Sóki, Bleho, Kiss) 

 Proti: 1 poslanec (Méhes) 

 Zdrţali sa : 2 poslanci  (Uher, Horváth) 

 

3./Zmena ceny stočného  

Pán starosta oboznámil, ţe zo strany prevádzkovateľov  Amade Chateau, El Clasico a Fényes 

bola ţiadosť o zníţenie ceny stočného  pre nich, ktorá je príliš vysoká. Preto pán starosta 

navrhuje od 1.7.2015 zníţiť ceny stočného : 

-  pre poskytovateľov pohostinských  a reštauračných sluţieb  z doterajších 2,15 EUR na  

   1,50  EUR/počet miest na sedenie/mesiac 

-  pre hotel Amade Chateau z doterajších 1.500,- EUR na 1.200,- EUR/mesiac .  

Pán Horváth: pri zostavovaní ceny stočného pre hotel východiskovou cenou bola cena, ktorú 

platili  Elektrosvitu.  

Pán Sóki: asi pre Fényes je trochu vysoká cena. 

Pán Uher: poznamenal, ţe  hostinec Fényes otvára novú prevádzku – reštauráciu, budú 

produkovať  oveľa väčšie mnoţstvo odpadovej vody. 

Pán Horváth: v rozpočte obce by bol aký deficit, keby sa zníţila cena stočného . 

Pán starosta: cca mínus  3.000,- aţ 4.000,- EUR.   

Pán Fekete:  berme  ohľad  na týchto prevádzkovateľov v našej obci v dnešnej  neľahkej dobe. 

Pán starosta dal hlasovať za navrhnuté zníţenie ceny stočného od 1.7.2015. 



  

 Hlasovalo za: 6 poslancov  

(Fekete, Matus, Sóki, Méhes, Bleho, Kiss)  

 Proti:  0  

 Zdrţali sa : 2 poslanci  (Uher, Horváth) 

 

 

4./ Schválenie kúpy 9 miestneho mikrobusu.  

Pán starosta oboznámil, ţe je moţnosť kúpiť mikrobus VITO za 9.000,- EUR.  

Pán Méhes: určite by bol plne vyuţitý mikrobus, len či sa zmestí do rozpočtu obce . 

Pán Horváth: asi sa bude musieť upraviť rozpočet.  

Pán starosta: určite treba  urobiť zmenu v rozpočte.  

Pán starosta dal hlasovať za kúpu mikrobusu. 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

 

Ďalej dal hlasovať za odčlenenie sumy 9.000,- EUR z rozpočtu obce na účel nákupu 

mikrobusu. 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

 

 

5./ Žiadosť Petra Belkovicsa o kúpu pozemku pre terasu pred hostincom Fényes. 

Pán Peter Belkovics, bytom Benkova Potôň 342, ţiada o odkúpenie obecného pozemku pod 

terasou pred hostincom Fényes. 

Pán starosta navrhuje predať tento pozemok pod terasou, ktorý má výmeru cca  130 m
2
. 

Pán Méhes: či v budúcnosti nebude problém, ak by tam prípadne iný chcel postaviť niečo iné. 

Pán Uher: opýtal sa, pokiaľ siahajú súkromné pozemky od kvetinárstva YUCCA aţ po 

TEMPO potraviny.  On je za prenajatie tohto pozemku. 

Pán Horváth:  či nevedú vedenia pod terasou, napr. vodovod atď. 

Pán Fekete: odpovedal, ţe vodovod nie, len telefónne vedenie. 

Pán starosta: parkovisko by bolo pred terasou,  aţ po kvetinárstvo. 

Dal hlasovať za predaj pozemku.   

 

Hlasovali za: 4 poslanci 

(Fekete, Matus, Sóki, Kiss) 

Proti: 3 poslanci (Uher, Horváth, Méhes) 

Zdrţal sa : 1 poslanec  (Bleho) 

 

Nakoľko predaj neprešiel (nebola 3/5), dal hlasovať za prenájom pozemku.  

 

Hlasovalo za: 5 poslancov 

Proti: 0 

Zdrţali sa : 3 poslanci  (Sóki, Kiss, Matus) 

 

Následne pán starosta dal hlasovať za cenu nájomného podľa cenníka.  

                  

                                                                                   Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

 



 

6./ Žiadosť Eduarda Cséfalvayho a manželky Eriky o kúpu pozemku. 

Pán Eduard Cséfalvay a manţelka Erika, bytom Vrakúň 713, ţiadajú  o odkúpenie obecného 

pozemku nachádzajúcom sa bezprostredne za  ich pozemkom, a to parc. č. 250/116 – ostatné 

plochy vo výmere 83 m
2
 a parc. č. 250/137 – záhrady vo výmere 23 m

2
.  

Pán starosta navrhuje predaj dôvodom vhodného osobitného zreteľa, nakoľko tieto pozemky 

sú inému neprístupné, a to za cenu 5,- EUR/m
2
. 

           Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

 

7./Poskytnutie príspevku 16.000,- EUR na rekonštrukciu strechy kostola - návrh zmeny 

uznesenia  z 6. marca 2014 . 

Pán starosta sa poinformoval, ţe na rekonštrukciu strechy miestneho kostola stačí ohlásenie, 

netreba stavebné povolenie, a ţiada o zrušenie uznesenia č. 12/2014 z 6. marca 2014 .  

Nakoľko obec môţe poskytnúť peniaze jedine vo forme dotácie,  v rozpočte treba len  

preúčtovať túto schválenú sumu.   

Pán Horváth: podľa neho ohlásenie nestačí a v kaţdom prípade treba súhlas od pamiatkového 

úradu. 

Pán Uher: vieme dobre, prečo v tom čase obec zadrţala tieto peniaze pre istotu na svojom 

účte. 

Pá starosta dal hlasovať o zrušenie uznesenia č. 12/2014 z 6.3.2014. 

     

         Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

8./ Schválenie príspevku pre Kikerics na tanečný tábor. 

Tanečná skupina Kikerics ţiada príspevok na tanečný tábor  v roku 2015 v sume 340,- EUR. 

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

 

9./ Žiadosti o kúpu pozemku vo Forráde – GAS-MOUNT s.r.o. + Juhász Alexander  

- GAS-MOUNT s.r.o.,  Kost. Kračany 58, ţiada o kúpu pozemkov vo Forráde,  parc. č. 

1364/27 a č. 1364/28 za účelom výstavby nájomných bytových domov. Ponúkajú cenu 16,- 

EUR/m
2
, nakoľko parcely po dokončení výstavby budú vrátené do vlastníctva obce za 

celkovú cenu 1,- EUR za parcelu.  Prítomný hosť pán Tibor Hodossy  ţiadosť osobne 

oboznámil zastupiteľstvu.  

- Pán starosta oboznámil, ţe na tieto pozemky podal ţiadosť o kúpu aj pán  Juhász  

Alexander, bytom Vrakúň 686. 

Pán Méhes:  treba sa opýtať aj obyvateľov bývajúcich v tejto lokalite. 

Pán Horváth:  treba zváţiť výstavbu nájomných bytov a nakoľko sú dvaja ţiadatelia na tie isté 

pozemky,  treba vypísať verejnú súťaţ.   

Pá Hodossy: chceli by postaviť 1-poschodové bytovky a za pozemky ponúka cenu naďalej 

16,- EUR/m
2 

. V minulosti uţ kúpil 3 pozemky a mal prísľub ešte na 2 pozemky.  

Pán Horváth: on bude hlasovať proti výstavbe nájomných bytov.  

Pán Hodosi: kedysi boli na to plány , ţe celý rad popri hlavnej ceste budú  radové domy, ale 

sa to neuskutočnilo, terajšia  bytovka by mala  8 bytov a  2 podlaţia. 

Pán Fekete: ale na to asi ministerstvo nedá dotáciu, tam sú kritériom aj veľkosti bytov. 

Pán Sóki: opýtal sa pána Horvátha na predkúpnu zmluvu. 

Pán Horváth: na 3 pozemky bola podpísaná len zmluva o budúcej zmluve.  

Pán starosta dal hlasovať za vypísanie verejnej obchodnej súťaţe na predaj týchto pozemkov. 



 

Hlasovali za: 3 poslanci  

(Horváth, Uher,  Méhes) 

Proti: 0 

Zdrţalo sa : 5 poslancov  (Fekete, Matus,      

Sóki, Bleho,Kiss) 

 

 

10./ Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014. 

Pán starosta predloţil „ Záverečný účet obce Vrakúň a rozpočtové hospodárenie za rok  2014“ 

na schválenie.  

Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

 

 

11./ Návrh žiadosť o dotáciu na výstavbu kanalizácie obce. 

Pán starosta informoval, ţe treba rozhodnúť o tom, či obec podá alebo nepodá ţiadosť 

o dotáciu na výstavbu kanalizácie v obci. Ak sa rozhodne, ţe áno, v tom prípade treba zobrať  

úver  na krytie spoluúčasti cca 300-350.000,- EUR a podpísať zmluvu. 

Pán Horváth:  a aký je rozpočet  na obe varianty, ak by sa napojilo na Dunajskú Stredu  cez 

Kračany alebo ak by bola kanalizácia s obecnou čističkou.   

Pán Uher + pán Horváth: nie je ešte rozhodnutie obecného zastupiteľstva,  ktorá varianta bude 

schválená, len sa o tom viedli pohovory. 

Pán Méhes: ešte stále sa nevieme, ktorá varianta je cenovo výhodnejšia. 

Hosť pán Méhes Ladislav si vypýtal slovo: on ako bývalý poslanec obecného zastupiteľstva 

s ostatnými poslancami boli za obecnú čističku, aby  vedeli pre občanov udrţať niţšie ceny za 

odpadovú vodu.     

Pán starosta: po viacerých rokovaniach sa dospelo k rozhodnutiu, ţe napojenie na Dunajskú 

Stredu cez Kračany bude výhodnejšia pre obec ako aj pre občanov.   Na ďalšie zasadnutie sa 

pripravia na obe alternatívy prepočty.  

Pán Sóki: ak by ostala kanalizácia s čističkou v obci, jej údrţba by bola oveľa finančne 

náročnejšia a aj prečistenú odpadovú vodu treba vypúšťať do miestneho kanála.    

Pán starosta odkladá tento bod na ďalšie zasadanie, na ktoré sa pripravia uţ aj cenové relácie 

za stočné – koľko by stála pre občanov  obcou  a koľko  ZSVAK Dunajská Streda.  

  

 

12./ Plat starostu na rok 2015. 

Neprerokované.  

 

13./ Prerokovanie došlých žiadostí. 

a) Mgr. František Zilizi, Tešedíkovo, ţiada o kúpu obecného pozemku parc. číslo 237/64 

v kat. území Nekyje na Ostrove.     

Pán starosta navrhuje rozdeliť geometrickým plánom tento pozemok, nakoľko nie je zvlášť 

vyznačené  ochranné pásmo  vedľa hrádze kanála.  

Pán starosta dal hlasovať za rozdelenie tohto pozemku geometrickým plánom pre ochranné 

pásmo. 

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

 



Ďalej treba určiť predajnú cenu pozemku v ochrannom pásme pre kupujúcich pána Ziliziho 

ako aj pre Tímeu Forod, ktorá plánuje  odkúpiť pozemok parc. číslo 237/59 .  

Pán Horváth:  v minulosti hovorili o cene 6,- EUR/m
2
 v ochrannom pásme, ale musia prispieť 

aj do cesty ako uţ bolo skôr rozhodnuté,  úmerne k veľkosti pozemku. 

Pán starosta dal hlasovať  za predajnú cenu v ochrannom pásme 6,- EUR/m
2
. 

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

b) Oľga Krajčovičová, bytom Vrakúň 74, ţiada o príspevok na úhradu liekov a základných 

potravín pre zdravotne ťaţko postihnutého občana obce, a to pre  jej syna Justina. 

Pán Horváth: je otázka, či ţiada jednorazový príspevok alebo pravidelný príspevok.  

Pán Uher: navrhuje zistiť jej celkový príjem. 

Pán Bleho: navrhuje teraz dať jednorázový príspevok do výšky kompetencie starostu obce 

(198,09 EUR) a medzitým pozisťovať ostatné veci.   

Pán starosta dal hlasovať o poskytnutí jednorázového príspevku a ţe sa preveria ostatné veci.  

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

 

14./ Interpelácie poslancov. 

Pán Horváth: 

- kedy  asi budú opravené cesty pred Flóriánom a na odbočke na Mihálsku ulicu, a treba 

opraviť aj cestu smerom na Komársky rad 

Pán starosta sa vyjadril, ţe uţ rokoval s firmou EKOMONT, v júli budú opravené výtlky, pri 

Flóriáne treba aj trochu rozšíriť cestu , chodník pred Jednotou bude opravený a aj odbočku na 

Mad treba opraviť.  

 

- Na minulú interpeláciu  pána Kissa pán starosta konštatoval, ţe v materskej škole bude 

zavedená teplá voda aj nové vodovodné kohútiky. 

 

Pán Sóki: 

- budova vodárne pri športovom ihrisku je v zlom stave, treba ju vymaľovať a dať na ňu 

strechu  

 

Pán Uher: 

- či sa nedá rozšíriť cesta z Hlavnej ulice na Športovú ulicu  zo strany hotela 

 

Pán Méhes: 

- uţ sa hovorilo v minulosti o neporiadku na pozemku bývalého záhradníctva, ale doteraz tam 

ţiadna náprava nebola, či sa s tým dá niečo robiť 

- je rád, ţe dvor školy sa dal do poriadku 

- tlmočí nespokojnosť viacerých občanov ohľadne dvojjazyčnosti obecných novín 

Pán starosta poznamenal, ţe to ţiadali aj tunajší slovenskí občania  a nevidí v tom problém, 

veď slovenčina je úradným jazykom.     

- hlasovanie per-rolam či je potrebné, asi nefunguje dobre, nakoľko aj minule sa rozhodovalo 

o váţnejšej záleţitosti a verejnosť o tom nevedela. 

 

Pán Bleho: 

- odvod daţďovej vody z ulíc pri veľkých daţďoch ešte dodnes nie je vyriešené, ako napr. aj 

Nový rad. 



Pán Horváth dodal, ţe roh pred Novým radom je problematický, vytvorenú jamu treba napojiť 

na vystavanú rúru k vytláčajúcej šachte. Treba na to vyčleniť peniaze z rozpočtu. 

Pán starosta navrhuje vyčleniť na riešenie daţďovej vody z  rozpočtu 6.000,- EUR. 

 

 Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

Pán Fekete: 

- pri bývalom záhradníctve je aj ten problém, ţe rozbité skleníkové sklá sú nebezpečné.   

 

 

 

 

15./ Rôzne, diskusia.   

Obdrţali  sme list podpísaný 81 občanmi obce , ktorí namietajú proti výstavbe  bytovky 

v lokalite Forrád.  

Pán starosta prečítal svoj prejav k tomuto listu (viď celý list v prílohe), v  ktorom pán starosta 

konštatuje,  ţe práve preto sa dospelo k výstavbe nájomných bytov na týchto štyroch 

pozemkoch, nakoľko za nimi z Hlavnej ulice sa uţ vybudovali 3 bytovky, a preto sa nevedeli  

tieto pozemky predať na výstavbu rodinných domov .  Predchádzajúce vedenie podpísalo 

stavebné povolenie na  výstavbu týchto troch bytoviek, vďaka čomu  nastala terajšia situácia 

a teraz tieţ namietajú voči výstavbe ďalšej.  Po nástupe nového starostu do funkcie  sa na 

neho obrátil pán Frühvald , ktorý ho informoval o tom, ţe predchádzajúce vedenie malo 

záujem o výstavbu ďalších bytoviek, nakoľko je o ne veľký záujem. V zmysle toho pán 

starosta navrhol pánovi Frühvaldovi odkúpiť pozemky na začiatku obce Vrakúň od 

Méhesovcov, kde je asi 40 árový pozemok a tam by bytovky nikoho nerušili. Na marcovom 

zasadnutí pán Frühvald  informoval zastupiteľstvo, ţe prebiehajú rokovania s vlastníkmi 

pozemkov a keď zastupiteľstvo odsúhlasí  odkúpenie bytoviek po získaní dotácie, aj začne 

s prácami. Vtedy pán poslanec Horváth navrhol, aby radšej kúpil pozemky vo Forráde, kde je 

územný plán  a obec by získala tým pádom financie. 

Po tomto návrhu pán Frühvald poţiadal o kúpu pozemkov vo Forráde. Bol vypracovaný aj 

odborný posudok, z ktorého vyplýva, ţe stojacie 3 bytovky zatieňujú tieto 4  pozemky, a tým 

pádom sa zníţila ich hodnota. Na základe ţiadosti bol vypracovaný znalecký posudok  na 

zistenie hodnoty týchto pozemkov, na základe ktorého sa z dôvodu zatienenia cena týchto 

pozemkov zníţila na 15,- EUR/m
2
.  V zmysle rozhodnutia obecného zastupiteľstva kúpil tieto 

pozemky pán Frühvald za cenu 15,65 EUR/m
2
.  Poznamenal, ţe práve pán Horváth 

nepodporil kúpu pozemkov, ktorý to navrhol, čo je čudné.  Na záver konštatoval, ţe keby 

neexistovali uţ bytovky vo Forráde, tak ani terajšia situácia by nenastala.  V zmysle platných 

legislatív a predpisov obec nemôţe zakázať stavbu, ktorá sa stavia na základe právoplatného 

stavebného povolenia , ale môţe obmedziť alebo sankcionovať resp. podať ţalobu  na takého 

staviteľa, ktorý poruší ustanovenia stavebného zákona. To však nebráni vlastníkom susedných 

pozemkov vyjadriť sa k výstavbe. 

Po prejave pána starostu poţiadal o slovo pán Horváth: je pravdou, ţe od povolil výstavbu 3 

bytoviek, ale v súlade s územným plánom obce. On iné pozemky navrhol na predaj vo 

Forráde.  

Na to pán Sóki vyzval pána Horvátha, aby neklamal, lebo kaţdý poslanec ako i starosta počul 

jeho návrh na marcovom zasadnutí. 

Pán starosta poznamenal, ţe uţ len tieto 4 pozemky neboli rezervované. 

Pán Uher poznamenal,  ţe prečo sa muselo tak rýchlo rozhodnúť o tomto. 

Pán Horváth navrhol kompromisné riešenie.  

Do diskusie sa zapojili aj hostia – obyvatelia Forrádu.  



Pán Karol Fekete : vyjadril rozhorčenie nad celou záleţitosťou aj nad nízkou predajnou 

cenou.       

Pán starosta: cena je preto taká nízka, lebo pozemky sú v tesnej blízkosti 3 bytoviek, znalec 

zhodnotil pozemky tak, ako som uţ vyššie uviedol  a v nekonečnom dôsledku obec po 

výstavbe zadarmo dostane naspäť predmetné pozemky, vlastne kúpa tých pozemkov by 

mohla byť povaţovaná aj za prenájom. 

Pán József Menyhárt : problém nastal v tom,  z čoho vznikol aj tento protest , ţe obyvatelia 

tejto lokality vôbec neboli oslovení. Táto lokalita bola naplánovaná na výstavbu rodinných 

domov, a s bytovkou sa zvýši aj doprava. Pán Frühvald nech stavia aspoň niţšie domy. 

Pani Melinda Kósaová : s vystavenými tromi bytovkami sa uţ znehodnotili aj ich pozemky 

ako aj ostatných, bude  vymáhať dôsledky právnou cestou.    

Pán Karol Fekete : komunikácia či zvládne zvýšenú frekvenciu vozidiel. 

Pán starosta: komunikácia zvláda zvýšenú frekvenciu vozidiel. Cez hlavná cestu obce denno-

denne premáva viac tisíc vozidiel. 

Pán Sóki:  ak sú nejaké iné pozemky, navrhnime ich spoločne.  

Pán Uher: tieţ bol proti výstavbe bytovky, ale teraz sa pokúsme nájsť riešenie.  

Pán Horváth: navrhol uskutočniť stretávku s pánom Frühvaldom v prítomnosti zástupcov 

obyvateľom lokality Forrád. 

Pán Arpád Csicsai : keď on kupoval pozemok v r. 2008, nebola ešte vybudovaná 

infraštruktúra a obec aj teraz im narába problémy. Citoval zo zápisnice, kde sa rozhodovalo 

o 36 bytovke. Zastupiteľstvo si svoje rozhodnutie dobre nezváţilo. Formuluje sa otázka: pán 

Frühvald chce stavať alebo obec chce pre ľudí zabezpečiť bývanie.   

Pán starosta: iný pozemok na výstavbu bytovky nemáme, ale obec potrebuje nájomné bývanie 

pre mladé rodiny, aby sa neodsťahovali z obce.  Pripomenul, či pán Uher ako predseda 

miestneho urbariátu by nemohol pomôcť, aby obec mohla od nich  kúpiť alebo dlhodobo 

prenajímať nejaké pozemky. 

Pán Uher: to nie je také jednoduché a o tom  môţe rozhodnúť jedine valné zhromaţdenie.   

Pán Horváth: treba si sadnúť s pánom Frühvaldom, ako uţ spomenul. Moţno vedia ponúknuť 

aj nehnuteľnosť – budovu  vo vlastníctve Občianskeho zdruţenia za Vrakúň – Nyékvárkonyi 

polgári társulás, o tom sa rozhodnú,  alebo znovu sa vrátiť k pozemkom Méhesovcov alebo 

v krajnom prípade jednať o dvoch pozemkoch  popri Hlavnej ceste vo Forráde. 

Pán Karol Fekete: ako môţu 3 bytovky zacláňať štyrom pozemkom za nimi. 

Pán Arpád Csicsai: ešte neprešli pozemky do vlastníctva pána Frühvalda, zatiaľ treba celú vec 

pozastaviť  a prejednať celé znovu. 

Pán starosta: vo veci je začatá zmena územného rozhodnutia, obyvatelia budú informovaní   o 

ďalšom cez stránku obce.  

Pán Karol Fekete: verí, ţe pán starosta vykoná  všetko v prospech občanov. 

Pán starosta na záver vytvoril komisiu, ktorá bude o moţnostiach rokovať s pánom 

Frühvaldom za jeho prítomnosti  :  

Ing. János Fekete, Ing. Juraj Sóki, Ing. Ákos Horváth, Karol Fekete, Ing. Arpád Csicsai,  

PaedDr. József Menyhárt, PhD.  Stretávku dohodli na 26.5.2015 o 14.00 hod. na obecnom 

úrade.  

 

Po prerokovaní programu a schválení uznesení pán  starosta  zasadanie uzavrel a poďakoval 

za účasť. 

 

................................................                           ................................................. 
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 Podpísané dňa: 27.05.2015 



 


