
Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, 

konaného dňa 11.decembra  2014 o 17.00 hod. vo veľkej hale  

kultúrneho domu 

 

 

 

Program: 

 

1./Otvorenie zasadnutia  

-Oznámenie výsledkov voľby starostu  a volieb obecného zastupiteľstva  

a odovzdanie osvedčení o zvolení  novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

-Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnie  

-zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

-vystúpenie novozvoleného starostu  

2/Schválenie programu   ustanovujúceho zasadnutia 

3./Určenie  zapisovateľa  a overovateľov zápisnice  

4/ Vymenovanie zástupcu starostu  

5./ Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

6./Zriadenie komisií  a voľba ich predsedov 

7./Určenie platu starostu obce  

8./Prevádzkovanie  kaviarne-Fit café ,Technické služby s.r.o.  prípadne   

     vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o prenájme kaviarne 

9./ Schválenie VZN č.10/2014 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za   

     komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vrakúň 

10./Rôzne 



 

  1./ a.)Zasadnutie otvoril  doterajší starosta obce, Ing. Ákos Horváth.  

Privítal poslancov  obecného zastupiteľstva  a hostí. Po otvorení rokovania pán 

starosta požiadal predsedníčku miestnej volebnej komisie pre voľby do 

orgánov samosprávy na volebné obdobie 2014 – 2018 p. Bc. Evu Kovácsovú, 

aby informovala o výsledky volieb. 

b./ Predsednička miestnej volebnej komisie Eva Kovácsová informovala o 

výsledkoch volieb do orgánov samosprávy, ktoré sa konali dňa 15.11.2014. V 

obci bol jeden volebný obvod a dva volebné okrsky a boli zistené tieto 

výsledky: 

-počet osôb zapísaných do zoznamu voličov  bol 2212 

- počet voličov, ktorým boli vydané obálky   1635 

   Za starostom obce bol zvolený PaedDr. Štefan Fazekas , nezávislý kandidát,     

   s počtom platných hlasov  1055. 

   Za poslancov OZ boli zvolení: 

   Ing. János Fekete , MOST-HÍD,s počtom platných hlasov 799 

   Igor Matus,MOST-HÍD,s počtom platných hlasov 688 

   Ing. Juraj Sóki,nezávislý kandidát,s počtom platných hlasov 645  

   Tibor Halász , SMK-MKP,s počtom platných hlasov 634  

   Ing. Ákos Horváth,SMK-MKP,s počtom platných hlasov 634 

   Mgr.Rudolf Uher , SMK-MKP,s počtom platných hlasov 634  

   Mgr Gergely Méhes ,nezávislý kandidát,s počtom platných hlasov 544 

   Ing. Gabriel Bleho , nezávislý kandidát,s počtom platných hlasov 519 

   Peter Kiss, SMK-MKP,s počtom platných hlasov 492 

      

Po informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy zložil  novozvolený 

starosta zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdil  svojim podpisom a prevzal 

osvedčenie o zvolení.Doterajší starosta zagratuloval  a odovzdal insignium 

novozvolenému starostovi   a odovzdal vedenie ustanovujúceho zasadnutia 

novozvolenému starostovi obce. 



Následne predsedkyňa  MVK prečítala sľub poslanca, ktorí všetci novozvolení 

poslanci obecného zastupiteľstva potvrdili svojimi podpismi a odovzdala im 

osvedčenia o zvolení .  Po zložení sľubu poslancov starosta overil, že obecné 

zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, pretože všetci poslanci sú na 

zasadnutí prítomní.  

Pán starosta obce predniesol krátky príhovor a poprial novozvoleným poslancom 

veľa úspechov vo volebnom období 2014 – 2018.  

 2/Schválenie programu   ustanovujúceho zasadnutia 

Pán starosta predložil poslancom návrh programu rokovania. K navrhnutému 

programu nemal nikto žiadne pripomienky a poslanci program schválili. 

     Hlasovalo za : 9 poslancov 

  

3./Určenie  zapisovateľa  a overovateľov zápisnice  

Pán starosta určil za zapisovateľku Annu Szabóovú a za overovateľov zápisnice 

pána Igora Matusa a  pána Mgr.Gergelya Méhesa. 

     Hlasovalo za : 9 poslancov 

4/ Vymenovanie zástupcu starostu  

Pán starosta obce vymenoval za zástupcu starostu obce pána Ing. Jánosa 

Feketeho,ktorý vymenovanie s úctou príjal . 

5/ Poverenie poslanca OZ,  ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

Pán starosta  predložil návrh, aby poslanci poverili pána Feketeho  a pána Sókiho , 

ktorí budú oprávnení zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v zmysle § 12 zákona o obecnom zriadení.  

 

     Hlasovalo za : 8 poslancov  

     Zdržal sa hlasovania : 1 poslanec / J. Sóki/ 

6./Zriadenie komisií  a voľba ich predsedov 

Pán starosta navrhol zriadiť nasledovné komisie a za predsedov  komisií 

nasledovných poslancov:  

1. Komisia finančná a správy obecného majetku 



Predseda :  Ing. Juraj Sóki 

Pán Sóki súhlasí s návrhom a prijíma funkciu predsedu komisie . 

     Hlasovalo za : 8 poslancov  

     Zdržal sa hlasovania : 1 poslanec / J. Sóki/ 

 

 

2. Komisia športu a mládeže 

Predseda : Igor Matus 

Pán Matus súhlasí s návrhom a prijíma funkciu predsedu komisie.  

     Hlasovalo za : 8 poslancov  

     Zdržal sa hlasovania : 1 poslanec / I.Matus/ 

 

3. Komisia kultúry a školstva 

Predseda : Ing Ákos Horváth 

 

Ing. Ákos Horváth , neprijal funkciu predsedu komisie s odôvodnením, že nemá 

skúsenosti v odbore kultúry. 

 

4. Komisia výstavby, územného plánovania, ochrany životného prostredia 

a civilnej obrany 

Predseda :  Ing. János Fekete 

 

Pán Fekete súhlasí s návrhom a prijíma funkciu predsedu komisie . 

     Hlasovalo za : 8 poslancov  

     Zdržal sa hlasovania : 1 poslanec /J.Fekete/ 

 

 

5. Komisia sociálnych vecí a rodiny 

Predseda : Ing. Gabriel Bleho 

Pán Bleho súhlasí s návrhom a prijíma funkciu predsedu komisie . 

 

Hlasovalo za : 8 poslancov  

     Zdržal sa hlasovania : 1 poslanec / G.Bleho/ 

 



7./Určenie platu starostu obce  

Pán starosta vyzval zástupcu starostu ,aby predniesol návrh na schválenie platu 

starostu obce.  

Pán Fekete predniesol návrh platu starostu obce v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších predpisov a v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Plat starostu je priemerný  mesačný plat pracovníka národného hospodárstva SR 

824 €, ktorý sa násobí podľa počtu obyvateľov obce koeficientom 1,98, z čoho 

vychádza minimálny plat zaokrúhlene 1.632€. K tomu sa navrhuje  ponechať 

navýšene platu starostu o 38 % tak by vychádzal plat starostu na 2.252,16 €. 

Pán zástupca starostu vyzval poslancov hlasovať, kto je za schválenie platu 

starostu  podľa predloženého návrhu.  

Hlasovalo za : 9 poslancov  

      

8./Prevádzkovanie  kaviarne -Fit café  a Technické služby s.r.o., prípadne 

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom kaviarne. 

Pán starosta predniesol vzdanie sa funkcie pána Gelérta Végha 

,konateľa  spoločnosti Technické služby s.r.o. a vymenovanie nového konateľa 

spoločnosti.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie  na vedomie a schvaľuje vzdanie sa funkcie  pána 

Gelérta Végha nar. 23.06.1963 bytom Vrakúň, Rybárska ul.č. 522/26, konateľa 

firmy Technické služby s.r.o. ,Hlavná č.622, Vrakúň a schvaľuje dočasné vyme-

novanie pána Ing. Juraja Sókiho nar. 23.10.1968, bytom Vrakúň , Dvojrad 

 č. 771/47 do funkcie konateľa firmy Technické služby s.r.o, Hlavná ul. 622, 

Vrakúň .  

  

      Hlasovalo za : 9 poslancov  

Pán starosta predniesol návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

prenájom kaviarne Fit café za podmienky, že terajšie časníčky sa musia naďalej 

zamestnávať a za minimálne  nájomné vyhlasuje 300 EUR za mesiac + režijné 

náklady, podmienkou bude aj  zloženie trojmesačného  nájomného ako  akontáciu. 

Obchodná verejná súťaž bude vypísaná  a súťaž vyhrá najvyššia ponuka za 

nájomné a schopnosť zloženia  trojmesačného nájomné na akontáciu.  



Pán Uher mal pripomienku , že prečo je také naliehavé rozhodnúť sa v tej veci 

na tomto zasadnutí.       

Pán starosta zodpovedal , že urobili analýzu a nakoľko Technické služby s.r.o 

prevádzkuje iba kaviareň a na základe príjmu v predchádzajúcom roku sa v roku 

2014  stali platcom DPH, nie je schopná kaviareň  svoje výdavky uhrádzať, nemá 

uhradené ani mesačné nájomné 100 EUR za rok 2014 a zároveň nemajú financie 

ani na výplaty za mesiac december. 

Pán Horváth pripomenul , že podporuje prenájom kaviarne a pripomenul, že 

spoločnosť Technické služby nebola zriadená iba preto, aby prevádzkovala 

kaviareň a zároveň poďakoval vedúcim kaviarne za ich prácu . 

Pán starosta tiež  poďakoval  prácu vedúcim kaviarne.   

Pán starosta vyzval poslancov na hlasovanie o vypísaní  obchodnej verejnej 

súťaže s uvedenými podmienkami. 

Hlasoval za : 9 poslancov 

Pán Uher mal pripomienku ,či je možné do nájomnej zmluvy zahrnúť ,aby 

nájomca podporil futbalové družstvo. 

Pán Sóki , pripomenul , že to záleží na zastupiteľstve ,ako bude dotovať 

družstvo . 

Pán Méhes , na akú dobu  bude nájomná zmluva uzavretá a kto sa bude starať 

o otváranie a zatváranie fitnesu . 

Pán starosta zodpovedal , že zmluvu plánuje uzavrieť na 3-4 roky a čašníčky ,  

by mohli naďalej otvárať a zatvárať fitnes . 

Pán Kiss poznamenal , treba vedieť , že  kaviareň má uzavretú zmluvu na 5 rokov 

s firmou Staroprameň . 

 9./ Schválenie VZN č.10/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vrakúň na rok 2015. 

Pán starosta informoval zastupitelstvo o VZN č. 10/2014 a vyzval poslancov na 

hlasovanie o schválenie VZN.  

Hlasovalo za : 9 poslancov  

 

Interpelácie : 



Pani Polácseková , riaditeľka ZŠ ,poďakovala bývalému starostovi za spoluprácu a 

zablahoželala a popriala  novozvolenému starostovi obce veľa úspechov za nové 

volebné obdobie. 

Pani Simonová , riaditeľka MŠ tiež, poďakovala bývalému starostovi  a zablaho-

želala novozvolenému starostovi obce. 

Pani Kukucsová vedúca klubu dôchodcov takisto poďakovala bývalému starostovi   

a zablahoželala novozvolenému starostovi . 

Pán Fekete poďakoval pánovi starostovi za dôveru o vymenovanie za zástupcu 

starostu obce a zaviazal sa svoju prácu vykonávať poctivo.   

Po prerokovaní programu a schválení uznesení pán  starosta  zasadanie uzavrel 

a poďakoval za účasť. 

                                            ...........................                     ...................... 

          starosta obce          overovateľ 

                                                                                                ........................ 

                overovateľ   

       

  Podpísané dňa: 19.12.2014 

 

 

 


