
Z á p i s n i c a 

    zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  vo  Vrakúni ,  konaného dňa 

13. februára 2020 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. Schválenie poskytnutia príspevkov pre miestne organizácie na r. 2020. 

4. Interpelácia starostu. 

5. Interpelácie poslancov.  

6. 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 všetkých 7 poslancov obecného zastupiteľstva je 

prítomných (nie sú prítomní pán Méhes Gergely a pán Horváth Ákos), zasadnutie  je 

uznášania schopné. 

 

b) Pán starosta predložil návrh programu zasadnutia na schválenie. 

 

          Hlasovalo za: 7 poslancov 

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

Zapisovateľ      :      Edina Méhesová   

                                                                             

Overovatelia    :      Katarína Antalová 

           Ernest Matus 

                          

Hlasovalo za: 5 poslancov  

Zdržali sa: 2 poslanci (Antalová,Matus E.) 

Hlasovalo proti: 0 poslancov 

 

 

5./ Schválenie poskytnutia príspevkov pre miestne organizácie na r. 2020. 

Ernest Matus oznámil návrh kultúrnej komisie o poskytnutí príspevkov pre miestne 

organizácie na r. 2020 v celkovej sume 40.000,-€, a to nasledovne: 

- klub dôchodcov     1.500,-€ 

- združenie skautov     2.200,-€ 

- Kikerics, folk. tan. skupina       900,-€ 

- TJ Družstevník Vrakúň B             25.000,-€ 

- klub sebaobrany Kraw Maga    1.000,-€ 

- jazdecký klub      1.200,-€ 

- miestna org. Červeného kríža        2.000,-€ 

- spevácka. skup.ľud.piesní       800,-€ 

- turistický klub      1.200,-€ 

- šachový klub         800,-€ 



- základná škola Ferenca Móru   1.000,-€ 

- miestny rybársky zväz       500,-€ 

- stolný tenis         500,-€ 

- Csemadok      1.400,-€ 

------------------------------------------------------------------------------- 

 SPOLU:               40.000 ,-€ 

 

 

Hlasovalo za: 7 poslancov 

 

 

4./ Interpelácie starostu. 

Pán starosta informoval OZ o uskutočnených podujatiach: 

- 18.1.2020 – vo veľkej hale pri futbalovom ihrisku sa uskutočnil poľovnícky ples. 

- 21.1.2020 – vo veľkej hale obecného úradu sa uskutočnila volebná kampaň strany Most-Híd, 

na ktorej sa zúčastnilo cca 50-60 občanov. 

- 25.1.2020 – sa konala výročná schôdza turistického zväzu.  

- 26.1.2020 – sa konala oslava 70. výročia vzniku  miestnej organizácie Csemadok. Pri tejto  

príležitosti predseda Csemadoku  János Fekete pozval divadelný súbor z Alištálu, ktorý nám 

predstavil divadelnú hru Sorsunk Magyar. 

- 28.1.2020 –  navštívili nás predseda vlády Peter Pellegrini, ministerka vnútra Denisa 

Saková, minister financií  Ladislav Kamenický a bývalý veľvyslanec USA  Peter Kmec.  Na 

tomto podujatí predseda vlády a ministerka vnútra odovzdali 4 hasičské autá typu Iveco Daily 

starom obcí Lehnice, Ohrady, Jahodná a Medveďov. Predseda vlády prisľúbil finančnú 

výpomoc z vládneho rezervného fondu vo výške 20 000 EUR na výstavbu nových chodníkov 

a nových parkovacích miest pred cintorínom vo Vrakuni  

8.2.2020 – vo veľkej hale pri futbalovom ihrisku sa konala výročná schôdza miestnej 

organizácie červeného kríža s vedením Kataríny Antalovej, na ktorom sa zúčastnilo 130 členov. 

Ďalej pán starosta informoval OZ o projektoch a poznamenal, že pri ich riešení nedošlo 

k žiadnemu pokroku. 

Na nádvorí Elektrosvitu na našom pozemku, vedľa čistiacej stanice, vodovodné potrubie  bolo 

už tak  opotrebované, že sme ho museli vymeniť. Problém bol aj v tom, že pán riaditeľ 

závodu nám nevedel presne povedať, kde a v akej hĺbke máme kopať, nakoľko okrem 

vodovodných potrubí sú v tejto oblasti umiestnené kanalizačné potrubia a elektrické vedenie.  

 

 

5./ Interpelácie poslancov. 

Pán Végh: 

- zaujímal sa, v akom štádiu je realizácia osvetlenie prechodov pre chodcov. 

Pán starosta ho informoval, že by museli osvetliť 9 prechodov pre chodcov a  navrhuje, aby 

ešte čakali, nakoľko cena nákladov na jeden prechod by sa pohybovala okolo 6700 EUR, čo 

by sa mohlo v budúcnosti znížiť, pretože na výberové konanie sa prihlásilo viac spoločností. 

- v Bielom jarku pri nájomných bytoch na vozovke  v asfalte sú dve obrovské diery. Pán 

starosta ho ubezpečil, keď ak počasie dovolí, odstránia tento problém. 

- zaujímal sa, v akom štádiu je realizácia kamerového systému. Pán starosta ho informoval, že 

tie kamery, ktoré sú napojené na optickú sieť fungujú perfektne (na základe kamerového 

záberu chytili policajti páchateľov trestného činu porušovanie domovej slobody), avšak 

optická sieť nie je natiahnutá zatiaľ do všetkých ulíc vo Vrakúni. Keď sa odovzdá optická sieť 

do používania, všetky (ešte nenapojené) kamery budú na ňu napojené. 

 



Pán Matus E.: 

-  navrhol, kým prechody pre chodcov nebudú osvetlené, aspoň aby sa znovu natreli 

- poznamenal, že umiestnený retardér na Mihalskej ulici na spomalenie jazdy moc 

nepomohol.  Pán starosta navrhol umiestniť ešte jeden retardér na Mihalskej ulici.  

 

Hlasovalo za: 6 poslancov 

Hlasovalo proti: 1 poslanec (Antalová) 

 

Pani Antalová: 

- poznamenala, že žľab na streche  bytovky č.805 Komársky rad sa rozpadol a keď prší voda 

odteká na budovu. Pán starosta ju ubezpečil, že tam pošle jedného odborníka na odstránenie 

problému. 

- opakujúci problém, že ozvučenie na cintorínoch je nefunkčné. Pán starosta ju ubezpečil, že 

už oslovil jedného odborníka a už sa to rieši. 

- bolo by dobré nájsť nejaké riešenie na osvetlenie cintorína, nakoľko je nebezpečné chodiť 

medzi hrobmi v tme, hlavne na Dušičky. Mali by umiestniť svetlá so senzormi vedľa 

chodníka. Pán starosta poznamenal, že na tú jednu akciu je to zbytočné. 

- stromy pred Elektrosvitom sú zanedbané a malo by sa o ne viac starať. Pán starosta 

poznamenal, že záhradník stromy na jar postrihal,  staré stromy vyrúbu a vysadia nové. Viac 

ho znepokojuje stav stromu na námestí sv. Štefana. Poprosí odborníka, aby rozhodol, či ten 

smrek môže zostať, alebo nie. 

 

Pán Halász:  

-  poznamenal, že majitelia psov by mali dávať väčší pozor, nakoľko ich miláčikovia sa túlajú 

na uliciach. Pán starosta ho informoval, že obec mala jedno nariadenie pre chovateľov psov, 

čo OZ zrušilo na základe pokynu Okresného prokurátora v Dunajskej Strede. Teraz je 

v platnosti zákon o chove psov a dodržovanie tohto zákona má právo kontrolovať Policajný 

zbor v Gabčíkove. Túlavé psy by sme mohli odovzdať do útulkov. 

 

Pán Kiss: 

- poznamenal, že kvôli hustej premávke pri odbočke Malý háj bolo by potrebné namaľovať na 

cestu stálu čiaru a umiestniť dopravná značka zákaz predchádzania. Smerom na ovocný sad 

navrhuje podobné opatrenia. Pán starosta bude zisťovať možnosti v danej problematike. 

 

 

6./ Rôzne, diskusia. 

- nájomníci bytovky a obyvatelia z ulice Magla sa osobne sťažovali na zasadnutí OZ na konci 

ulice umiestnenú značku “zákaz vjazdu“. Je to verejné priestranstvo a podľa nich aj oni majú 

právo toto miesto použiť ako parkovisko, no dopravná značka ich v tom obmedzuje. 

Pán Halász nesúhlasil s dopravnou značkou zákaz vjazdu a ako alternatívu navrhoval  

umiestniť dopravnú značku zákaz státia. 

Podľa pána Végha keď nájomníci bytovky z ulice Magla sa budú starať o spomínaný 

pozemku a poriadok nemusia udržiavať zamestnanci obecného úradu , tak potom tá značka je 

tam zbytočne. 

Pán starosta navrhol  vytvoriť pracovnú skupinu (v zložení Peter Kiss, Tibor Halász, Gellért 

Végh) a pozvať jedného odborníka na 15.02.2020 na 11.00 hod na miesto , aby spoločne našli 

riešenie na daný problém. 

 

Hlasovalo za: 4 poslancov 

Zdržali sa: 3 poslanci (Kiss, Halász,Végh) 



 - Peter Kiss, predseda Poľovníckeho združenia Vrakúň požiadal o zníženie nájomného za 

prenajaté pozemky kvôli nízkeho počtu divokej zvery v poľovníckom revíri. Pán starosta dal 

hlasovať za prenájom vo výške 25,-€/ha na rok 2020. 

 

Hlasovalo za: 6 poslancov 

Zdržali sa: 1 poslanec (Kiss) 

 

 

- vybavenie a opatrenie okolo loveckého revíru na obecných pozemkoch pán starosta poveril 

predsedu polovníckeho zväzu Petra Kissa. 

 

Hlasovalo za: 6 poslancov 

Zdržali sa: 1 poslanec (Kiss) 

 

 

 

 

 

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

účasť. 

 

 

 

 

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

 

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

  

  

 

Podpísané dňa: 17.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U z n e s e n i a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, konaného dňa 13. februára 

2020 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. Schválenie poskytnutia príspevku pre miestne organizácie na r. 2020. 

4. Interpelácia starostu. 

5. Interpelácie poslancov.  

6. Rôzne, diskusia. 

 

 

 

 

K bodu č. 3. – Schválenie poskytnutia príspevku pre miestne organizácie na r. 2020. 

Uznesením č. 1/2020 

OZ schvaľuje 

poskytnutie príspevku pre miestne organizácie na r. 2020 nasledovne: 

- klub dôchodcov     1.500,-€ 

- združenie skautov     2.200,-€ 

- Kikerics, folk. tan. skupina       900,-€ 

- TJ Družstevník Vrakúň B             25.000,-€ 

- klub sebaobrany Kraw Maga    1.000,-€ 

- jazdecký klub      1.200,-€ 

- miestna org. Červeného kríža        2.000,-€ 

- spevácka. skup.ľud.piesní       800,-€ 

- turistický klub      1.200,-€ 

- šachový klub         800,-€ 

- základná škola Ferenca Móru   1.000,-€ 

- miestny rybársky zväz       500,-€ 

- stolný tenis         500,-€ 

- Csemadok      1.400,-€ 

------------------------------------------------------------------------------- 

 SPOLU:               40.000 ,-€ 

 

 

 

 

K bodu č. 5.- Interpelácie starostu. 

Uznesením č. 2/2020 

OZ schvaľuje 

umiestnenie ešte jedného retardéra na Mihalskej ulici na spomalenie jazdy. 

 

 



K bodu č. 6.- Rôzne, diskusia. 

Uznesením č. 3/2020 

OZ schvaľuje 

vytvorenie pracovnej skupiny v zložení Peter Kiss, Tibor Halász, Gellért Végh a pozvanie 

jedného odborníka na 15.02.2020 na 11.00 hod na miesto na ulici pri bytovke Magla, aby 

spoločne našli riešenie na daný problém umiestnenia dopravnej značky “zákaz vjazdu“. 

 

 

K bodu č. 6.- Rôzne, diskusia. 

Uznesením č. 4/2020 

OZ schvaľuje 

pre Poľovnícke združenie Vrakúň zníženie nájomného za prenajaté poľnohospodárske 

pozemky vo výške 25,-€/ha na rok 2020. 

 

 

K bodu č. 6.- Rôzne, diskusia. 

Uznesením č. 5/2020 

OZ schvaľuje 

poverenie pána Petra Kissa člena obecného zastupiteľstva, nar. 03.01.1979 bytom Vrakúň, 

Nekyje na Ostrove, Pod záhradami 234/27 na vykonávanie všetkých právnych úkonov 

týkajúcich sa užívania poľovných pozemkov vo vlastníctve obce pre poľovnícke združenie 

Vrakúň, IČO: 34009761, DIČ: 2021093448, pre výkon práva poľovníctva, podľa zákona č. 

274/2009 Z.z. o poľovníctve. Ďalej, aby zastupoval obec na zhromaždení vlastníkov 

poľovných pozemkov, aby dohodol podmienky, uzatvoril a podpísal zmluvu o postúpení 

užívania časti spoločného poľovného revíru Vrakúň. 


