
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, konaného dňa 

20.apríla 2017 o 18.00 hod. 

 

Program zasadnutia : 

 

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Vymenovanie zapisovateľa a overovateľov.  

3. Schválenie zriadenia vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú 

a.s.,Čulenova 6,Bratislava.  

4. Prerokovanie výzvy Trnavského samosprávneho kraja na pripojenie sa 

k členstvu CKF 

5. Výsledok hlasovania OZ  „Per rollam“   

6. Prerokovanie došlých žiadostí . 

7. Interpelácie starostu . 

8. Interpelácie poslancov. 

9. Rôzne, diskusia 

 

 

1./Zasadnutie otvoril  starosta obce, PaedDr. Štefan Fazekas. Privítal poslancov  obecného 

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

 

3./. Po otvorení rokovania pán starosta  konštatoval, že poslanci  obecného zastupiteľstva 

v plnom počte sú prítomní, zasadnutie je uznášania schopné.  

 

Pán  starosta predložil návrh programu zasadnutia na schválenie  

    Hlasovalo za :9 poslancov 

    Hlasovalo proti:0 

    Zdržal sa hlasovnia:0 

 

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

Zapisovateľ : Anna Szabóová 

 

 

 

Overovatelia: Tibor Halász    

 Ing.Ákos Horváth   

 

Hlasovalo za : 7 poslancov 

     Zdržal sa hlasovania :2 poslanci/T.Halász, Á.Horváth/ 

     Hlasovalo proti: 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3./Schválenie zriadenia vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú a.s.,Čulenova 6, 

     Bratislava.  

Pán starosta informoval OZ so žiadosťou Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava 

o zriadenie vecného bremena a následne dal hlasovať za schválenie zriadenia vecného 

bremena odplatne  vo výške 8,- €, slovom : osem euro za 1 m² výmery vecných bremien 

zameraných na základe geometrického plánu, ktorý bude spracovaný po realizácií stavby 

v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná ,a.s.,Čulenova 6,Bratislava.Jedná sa 

o nasledovnú nehnuteľnosť: 

 

Parcelné 

číslo 

Register 

KN 

LV 

č.  

Výmera 

v m² 

Druh pozemku  Katastrálne 

územie  

Obec  Okres  

254 C 967 10610 Zastavené plo-

chy a nádvoria 

Vrakúň  Vrakúň  Dunajská 

Streda 

 

 

Hlasovalo za :9 poslancov 

     Zdržal sa hlasovania :0 

     Hlasovalo proti: 0  

 

4./Prerokovanie výzvy Trnavského samosprávneho kraja na pripojenie sa k členstvu CKF 

Pán starosta oboznámil poslancov výzvou Trnavského samosprávneho kraja na pripojenie sa 

k členstvu CKF a dal hlasovať o účasti v CKF a o uhradenie členského príspevku 0,50 Eur na 

obyvateľa ročne. 

Hlasovalo za :2 poslanci / J.Fekete, G. Bleho/ 

     Zdržal sa hlasovania :0 

     Hlasovalo proti: 7 

 

5./Výsledok hlasovania OZ  „Per rollam“   

Pán starosta informoval členov OZ o výsledku hlasovania pre „Per rollam“ zo dňa 29.3.2017 

o predloženie žiadosti o NFP na SO kód výzvy OPKZP-P04-SC431-2017-19,názov projektu 

„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy“ vo Vrakúni, celkové náklady 

299.401,59 Eur z toho spolufinancovanie z rozpočtu obce Vrakúň vo výške 5 %,t.j.14.970,08 

Eur.  

Jedným hlasovaním hlasovali aj o 2.úpravu rozpočtu obce Vrakúň v súvislosti s projektom 

„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy“, 

 
 Výsledok hlasovania bol nasledovný:  

áno (za): 9 poslancov  

nie (proti): 0  

zdržal sa hlasovania: 0   
 

a./Pán starosta k tomu dodal, že celkové náklady boli v hlasovaní uvedené bez DPH 

a nakoľko je to oprávnený náklad zvyšujú sa celkové náklady a pripočíta sa aj náklad na 

financovanie externého manažéra, tým sa celkové náklady zvyšujú na 371.031,91 Eur a z toho 

spolufinancovanie z rozpočtu obce  Vrakúň vo výške 5 %,t.j. 18.551,60 Eur.  

 

Pán starosta dal hlasovať za úpravu uznesenia 5/2017 zo dňa 29.03.2017 nasledovne:  

OZ schvaľuje predloženie žiadosti o NFP na SO kód výzvy OPKZP-P04-SC431-2017-

19,názov projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy“ vo Vrakúni, 



celkové náklady 371.031,91 Eur a z toho spolufinancovanie z rozpočtu obce  Vrakúň vo 

výške 5 %,t.j. 18.551,60 Eur. 

Hlasovalo za :9 poslancov 

     Zdržal sa hlasovania :0 

     Hlasovalo proti: 0  

b./Ďalej pán starosta dodal, že tým sa zmení aj uznesenie č. 6/2017 zo dňa 29.03.2017 

o úprave rozpočtu č.2 na rok 2017 v súvislosti s projektom „Zvyšovanie energetickej 

účinnosti budovy materskej školy“, nakoľko sa zvyšuje spolufinancovanie z rozpočtu obce   

Pán starosta dal hlasovať nasledovne: 

OZ schvaľuje úpravu uznesenia č.6/2017 zo dňa 29.03.2017 nasledovne: 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce č. 3 na rok 2017 v súvislosti s projektom „Zvyšovanie 

energetickej účinnosti budovy materskej školy“. 

Hlasovalo za :9 poslancov 

     Zdržal sa hlasovania :0 

     Hlasovalo proti: 0  

 

6./Prerokovanie došlých žiadostí . 

-Gábor Végh žiada o odkúpenie pozemku parc.č. 237/46 vo výmere 25 m², na ktorom stojí 

jeho garáž ,nakoľko jeho predkovia užívali uvedenú parcelu od roku 1976. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí v znení neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

odpredaj pozemku parc. č. 237/46 vo výmere 25 m² ,obec Vrakúň , kat.ú.Nekyje na Ostrove   

 v registri „C“ (zastavené plochy a nádvoria v podiele 1/1) vedenej na LV č. 967 Okresným 

úradom Dunajská Streda ,odbor katastrálny v prospech kupujúcemu Gábor Végh  r.č. 

920216/6732 do jeho výlučného vlastníctva  v podiele  1/1 za kúpnu cenu 5,00 EUR za 1 m², 

celkovej sume 125,00 EUR (slovom: stodvadsaťpäť eur). 

Dôvodom hodného osobitného zreteľa podľa zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov je, že odkúpenú parcelu č. 237/46 predkovia  žiadateľa dlhodobo 

užívali, približne 40 rokov a  na pozemku je postavená garáž ,ktorý je  vo vlastníctve 

žiadateľa. 

 Predaja predmetného pozemku sa netýkajú ustanovenia zákona  NR SR č. 140/2014 Z.z. 

o nadobúdaní  vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

Hlasovalo za :9 poslancov 

     Zdržal sa hlasovania :0 

     Hlasovalo proti: 0  

7./Interpelácie starostu  

Pán starosta informoval OZ o uskutočnených podujatiach: 

18. február - bola výročná členská schôdza zväzu dôchodcov, na ktorej vedúca klubu pani 

Kukucsová vyhodnotila aktivitu zväzu dôchodcov v roku 2016. 

18.február – vo veľkej sále športovej budovy usporiadalo rodičovské združenie ZŠ Ferenca 

Móru ples rodičovského združenia.   

25.február - bola výročná členská schôdza a voľba nového predstavenstva poľovníckeho 

zväzu . Pán Kiss nekandidoval naďalej o funkciu predsedu  poľovníckeho zväzu.Za predsedu 

bol zvolený jediný kandidát, Ing.Ľudovít Fodor, pán Gabriel Kósa ostal poľovníc-kym 

hospodárom.  

25.február – vo veľkej sále obecného úradu sme dali miesto na usporiadanie plesu Vysokej 

školy Sv.Alžbety . 

4.marec –rybársky zväz usporiadal svoj ples vo veľkej sále športovej budovy.   



18.marec – bol usporiadaný charitatívny ples. 

26.marec- miestna organizácia červeného kríža usporiadala darovanie krvi  v ZŠ Ferenca 

Móru. Na darovanie krvi zaregistrovali  62 darcov a z toho 52 uspeli k darovaniu krvi.    

1.apríl – ku dňu zeme obec usporiadala zber odpadu, na ktorom sa zúčastnilo 72 

dobrovoľníkov, medzinimi boli skauti, poľovníci, požiarnici, jazdecký klub, červený kríž a  

turistický klub, ktorí boli pohostení gulášom a občerstvením.  

8.apríl – Miestna organizácia červeného kríža usporiadala vo veľkej sále obecného úradu 

slávnostné ladenie na Veľkú noc s výrobou zvláštnych veľkonočných ručných prác. 

 

Projekty: 

-Obec podala žiadosť na projekt„Zvyšovanie energetickej účinnosti MŠ v obci Vrakúň“, 

v rámci projektu bude riešený bezbariérový prístup do budovy, budú zateplené obvodové 

steny a strecha budovy, výmena niektorých  okenných konštrukcií, rekonštrukcia elektroinšta-

lácie (výmena svietidiel, výmena vnútorných elektrických rozvodov a RS ),rekonštrukcia 

vodoinštalácie, rekonštrukcia systému vykurovania. Vyhodnotenie projektu bude v júni alebo 

v júli. 

-Projekt na kanalizáciu – Pán starosta rokoval s vedúcimi Západoslovenských vodární, 

čakáme na zverejnenie výzvy, ktorú avizovali na máj. 
-V projekte odpadového hospodárstva nie sú nové informácie, pán Ravasz k tomu poznamenal,  

že má také informácie ,že projekt neuspel, ďalšia výzva bude v júli alebo v auguste.  

-Je zverejnená výzva na kamerové systémy do 66.000 €, pripravuje sa projektová dokumentácia.  

O účasti  v projekte a o spolufinancovanie z rozpočtu obce bude rozhodnuté s hlasovaním  OZ vo 

forme „Per rollam“, ak bude hotový rozpočet na kamerové systémy. 

-Z rezervného fondu Úradu vlády dostala obec 15.000€ , ktorú môže využiť na vybudovanie 

chodníkov a úpravu dlažby v cintorínoch .Práce sa začínajú približne o mesiac. 

-Došli dopravné zrkadlá 1mx80 cm, podľa potreby budú umiestnené oproti predajne Tempo 2, 

 oproti pohostinstva Texas atď.    
-Pán starosta informoval poslancov , že mali stretnutie v Kostolných Kračanoch s pánom 

premierom  Robertom Ficom, ktorý ich informoval, že limity na zadávanie zákaziek chystajú 

zvýšiť na 15.000€. 

Pán starosta prečítal poďakovanie pána Valenta Kissa za spoluprácu počas jeho pôsobenia 

ako predseda poľovníckeho zväzu, nakoľko mu skončil päťročný mandát predsedu 

poľovníckeho zväzu a nekandidoval naďalej o funkciu. 

 

7./ Interpelácie poslancov. 

Pán Halász: 

 – v parku Gáll Ferenc silný vietor zlomil stromy 

Pán starosta k tomu dodal, že budú odstránené  a pripomenul, že odborníci na zavlažovanie parku 

boli pozrieť ako je možné vyriešiť zavlažovanie , bude možné vybudovať vedľa chodníkov a budú 

spravené aj dopadové plochy pod hojdačkami.  

Pán Kiss k tomu dodal ,že bolo by dobré vyriešiť okolo parku parkovisko pre autá. 

Pán Sóki k tomu dodal, že aby to bolo urobené esteticky ,zámkovou  dlažbou. 

Pán Halász : 

– Ohľadne umiestnenia trafostanice s výberom vhodného miesta rokoval s pánom Világim. 

Pán Bleho: 

- pripomenul, že treba očistiť pamätné sochy a drevený vyrezávaný pomník -kopjafa 

Pán Uher k tomu dodal, že nakoľko skauti vyrezávali ten drevený pomník -„kopjafa „ mali by sa 

postarať o jeho údržbu a na to ich aj vyzval, žiada o malú trpezlivosť a keď sa o údržbu 

nepostarajú oni,môžu urobiť zamestnanci OcÚ. 

Pán Sóki: 



 –mal pripomienku, že pred poštou je vyschnutá tuja a v parku okolo stromov treba vyčistiť 

divoké vetvy. Zo smeru z Gabčíkova pri soche treba vyčistiť okolie a vysadiť kvety, ďalej treba  

vyčistiť kríky z pravej strany na  Komárskom  rade, od hlavnej cesty až k nájomným bytom. 

Pán Fekete: 

 – treba vyčistiť okolie aj pri soche sv. Vendela. Pri autobusovej zastávke pred Texasom  

zlomený konár treba odrezať. 

Pán Kiss: 

- treba premaľovať prechody pre chodcov a pri Texase dokončiť aj z druhej strany prechod. 

Pán starosta k tomu dodal, že treba počkať, kým sa trošku oteplí, až potom je možné premaľovať 

prechody ,dokončenie  prechodu z druhej strany prebieha, ďalej navrhuje vybudovať chodník 

oproti Texasu z pravej strany cesty od rohu až k bytovkám. 

Pán Horváth: 

- navrhuje  30.apríla alebo 1.mája lukostreľbu v záhrade farského úradu. 

 

8./ Rôzne, diskusia.  
Neboli žiadne. 

 

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

účasť .  

 

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

 

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

 

 

Podpísané dňa: 28.04.2017 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z n e s e n i a 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, konaného dňa 

 20.apríla 2017 o 18.00 hod. 

Program zasadnutia : 

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Vymenovanie zapisovateľa a overovateľov.  

3. Schválenie zriadenia vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú 

a.s.,Čulenova 6,Bratislava.  

4. Prerokovanie výzvy Trnavského samosprávneho kraja na pripojenie sa 

k členstvu CKF 

5. Výsledok hlasovania OZ  „Per rollam“   

6. Prerokovanie došlých žiadostí . 

7. Interpelácie starostu . 

8. Interpelácie poslancov. 

9. Rôzne  

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrakúni na svojom zasadnutí  dňa 20.apríla 2017 na základe 

predložených  materiálov a návrhov prijalo nasledovné uznesenia : 

 

K bodu č. 3 Schválenie zriadenia vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú 

a.s.,Čulenova 6,Bratislava. 
 

Uznesením č. 7/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena odplatne  vo výške 8,- €,slovom: 

osem euro za 1 m² výmery vecných bremien zameraných na základe geometrického plánu, 

ktorý bude spracovaný po realizácií stavby v prospech spoločnosti Západoslovenská 

distribučná ,a.s.,Čulenova 6,Bratislava.Jedná sa o nasledovnú nehnuteľnosť: 

 

Parcelné 

číslo 

Register 

KN 

LV 

č.  

Výmera 

v m² 

Druh pozemku  Katastrálne 

územie  

Obec  Okres  

254 C 967 10610 Zastavené plo-

chy a nádvoria 

Vrakúň  Vrakúň  Dunajská 

Streda 

 

K bodu č. 4- Prerokovanie výzvy Trnavského samosprávneho kraja na pripojenie sa 

k členstvu CKF 
 

Uznesením č. 8/2017 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje pripojenie sa k členstvu CKF Trnavského samosprávneho 

kraja a uhradenie členského príspevku 0,50 Eur na obyvateľa ročne. 
 

K bodu č. 5- Výsledok hlasovania OZ  „Per rollam“   
 

Uznesením č. 9/2017 

OZ schvaľuje úpravu uznesenia 5/2017 zo dňa 29.03.2017 nasledovne:  

OZ schvaľuje predloženie žiadosti o NFP na SO kód výzvy OPKZP-P04-SC431-2017-

19,názov projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy“ vo Vrakúni, 

celkové náklady 371.031,91 Eur a z toho spolufinancovanie z rozpočtu obce  Vrakúň vo 

výške 5 %,t.j. 18.551,60 Eur. 
 

Uznesením č. 10/2017 



OZ schvaľuje úpravu uznesenia č.6/2017 zo dňa 29.03.2017 nasledovne: 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce č. 3 na rok 2017 v súvislosti s projektom „Zvyšovanie 

energetickej účinnosti budovy materskej školy“. 
 

K bodu č. 6-Prerokovanie došlých žiadostí. Gábor Végh žiadosť o odkúpenie pozemku parc.č. 

237/46 vo výmere 25 m². 
 

Uznesením č. 11/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí v znení neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

odpredaj pozemku parc. č. 237/46 vo výmere 25 m² ,obec Vrakúň , kat.ú.Nekyje na Ostrove   

 v registri „C“ (zastavené plochy a nádvoria v podiele 1/1) vedenej na LV č. 967 Okresným 

úradom Dunajská Streda ,odbor katastrálny v prospech kupujúcemu Gábor Végh  r.č. 

920216/6732 do jeho výlučného vlastníctva  v podiele  1/1 za kúpnu cenu 5,00 EUR za 1 m², 

celkovej sume 125,00 EUR (slovom: stodvadsaťpäť eur). 

Dôvodom hodného osobitného zreteľa podľa zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov je, že odkúpenú parcelu č. 237/46 predkovia  žiadateľa dlhodobo 

užívali, približne 40 rokov a  na pozemku je postavená garáž ,ktorý je  vo vlastníctve 

žiadateľa. 

 Predaja predmetného pozemku sa netýkajú ustanovenia zákona  NR SR č. 140/2014 Z.z. 

o nadobúdaní  vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  
 

 
 
 


