
Z á p i s n i c a 

    zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  vo  Vrakúni ,  konaného dňa 

21. decembra 2017 o 18.00 hod. vo veľkej hale kultúrneho domu Vrakúň 

 

Program  zasadnutia : 

1. Otvorenie zasadnutia, návrh programu na schválenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Vrakúň. 

4. Udelenie titulu čestného občana obce pre miestneho farára Károlya Borosa. 

5. Určenie termínov zasadaní obecného zastupiteľstva na r. 2018. 

6. Prerokovanie došlých žiadostí. 

7. Rôzne, diskusia. 

 

 

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

zastupiteľstva, pána Bc. Vojtecha Ravasza, hlavného kontrolóra obce a hostí. Po otvorení 

rokovania pán starosta konštatoval, že 8 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 

(nie je prítomný pán Horváth Ákos), zasadnutie je uznášania schopné.  

 

b) Pán starosta predložil návrh programu zasadnutia na schválenie. 

 

          Hlasovalo za: 8 poslancov 

2./  Pán starosta určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a to nasledovne: 

Zapisovateľ      :      Edina Méhesová   

                                                                             

Overovatelia    :       Mgr. Rudolf Uher 

                                 Tibor Halász 

 

Hlasovalo za: 6 poslancov 

Zdržali sa: 2 poslanci (Uher, Halász) 

Hlasovalo proti: 0 poslanec 

 

 

3./ Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Vrakúň 

Zásady hospodárenia s majetkom boli schválené v roku 2008, ktoré nie sú aktualizované 

nakoľko sú, ešte v Sk, preto niektoré body treba aktualizovať podľa platného zákona. Úpravy 

zásad preveril aj hlavný kontrolór obce. Pán starosta dal hlasovať o dodatku č.1 k zásadám 

hospodárenia s majetkom. 

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

 

4./ Udelenie titulu čestného občana obce pre miestneho farára Károlya Borosa. 

Na základe hlasovania z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva pán starosta 

slávnostne pridelil miestnemu farárovi pánovi Károlyovi Borosovi titul „čestný občan obce“.  

 



5./ Určenie termínov zasadaní obecného zastupiteľstva na r. 2018. 

Pán starosta dal hlasovať o nasledovných termínoch zasadaní OZ v r. 2018: 

15. február, 19. apríl, 21. jún, 6. september, 25. október, 20. december. 

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

 

6./ Prerokovanie došlých žiadostí. 

- Roland Kósa, bytom Pod záhradami 767/47 požiadal obec Vrakúň o prenájom budovy  číslo 

domu 22/75 na parcele číslo 134/2 (list vlastníctva číslo 967), za 50 € mesačne, kým nie je 

napísaná kúpno-predajná zmluva, najdlhšie však do septembra 2018. Pán Kósa chce 

zrekonštruovať budovu . 

Pán Méhes k tomu dodal, že bolo by dobré vedieť, čo bude s budovou po rekonštrukcii. 

Pán Sóki k tomu dodal, že obec má oceniť hodnotu budovy a na základe toho by sa rozhodlo  

o predajnej cene budovy. 

Pán Fekete k tomu dodal, že pán Kósa zbytočne bude mať v prenájme spomínanú budovu, 

kým sú tam nájomníci. 

Pán starosta poznamenal, že kvôli nedostatku informácií požiada pána Kósu, aby do 15. 

februára  doplnil  svoju žiadosť s   požadovanými informáciami, a aby sa v ten deň aj osobne 

zúčastnil na zasadnutí OZ, aby mohol zodpovedať aj prípadné  otázky. Pán starosta dal 

hlasovať, že táto žiadosť by sa mala zvážiť. 

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

 

7./ Rôzne, diskusia.   

Obyvateľ obce, 13 ročný Ernő Pálffy má onkologickú chorobu. Chodí na chemoterapiu do 

Bratislavy, čo je finančne dosť namáhavé pre rodičov. Pán starosta spolu s členmi sociálnej 

komisie navrhli jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 1.000,- EUR na krytie jeho 

lekárskych výdavkov. Návrh bol predložený na hlasovanie. 

 

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

 

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

účasť. 

 

 

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

 

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

  

 

Podpísané dňa: 27.12.2017 

 

 

 

 



 

U z n e s e n i a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, konaného dňa 21. decembra 2017 

o 18.00 hod. vo veľkej hale kultúrneho domu Vrakúň 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Program  zasadnutia : 

1. Otvorenie zasadnutia, návrh programu na schválenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Vrakúň. 

4. Udelenie titulu čestného občana obce pre miestneho farára Károlya Borosa. 

5. Určenie termínov zasadaní obecného zastupiteľstva na r. 2018. 

6. Prerokovanie došlých žiadostí. 

7. Rôzne, diskusia. 

 

 

K bodu č. 3.-  Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Vrakúň. 

Uznesením č. 36/2017 
OZ schvaľuje 

Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Vrakúň. 

 

 

 

K bodu č. 5.- Určenie termínov zasadaní obecného zastupiteľstva na r. 2018. 

Uznesením č. 37/2017 
OZ berie na vedomie 

termíny zasadaní na r. 2018. 

 

 

K bodu č. 7.- Rôzne, diskusia. 

Uznesením č. 38/2017 
OZ schvaľuje 

pre 13 ročného Ernő Pálffyho jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 1.000,- EUR na krytie 

lekárskych výdavkov.  

 


