Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni , konaného dňa
19. apríla 2018 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. Informácia o výsledkoch hlasovaní per rollam.
4. Prerokovanie pripojenia sa k združeniu miestnej samosprávy Lingua Civis – návrh.
5. Interpelácia starostu.
6. Interpelácie poslancov.
7. Prerokovanie došlých žiadostí.
8. 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 7 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných
(nie sú prítomní pán Fekete János a pán Peter Kiss), 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

:

Ing. Juraj Sóki
Mgr. Rudolf Uher
Hlasovalo za: 5 poslancov
Zdržali sa: 2 poslanci (Sóki, Uher)
Hlasovalo proti: 0 poslancov

3./ Informácia o výsledkoch hlasovaní per rollam.
Pán starosta informoval obecné zastupiteľstvo o výsledkoch hlasovaní per rollam zo dňa
19.03.2018, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových
priestorov na prevádzkovania kuchyne.
4./ Prerokovanie pripojenia sa k združeniu miestnej samosprávy Lingua Civis – návrh.
Na území Slovenska sa založilo Združenie miestnej samosprávy Lingua Civis. Úlohou
združenia bude pomáhať používať maďarský jazyk pri úradnom styku v inštitúciách. Ďalej
vypracuje jednotné tlačivá v maďarskom jazyku, ktoré používajú na obecných úradoch. Pán
Sóki nesúhlasí s návrhom, aby obec zasielala peniaze takému združeniu, o ktorom nevieme
nič, a či vôbec má potrebnú akreditáciu na spomínané projekty. Pán Horváth a pán Uher

považujú toto združenie za pozitívnu iniciatívu, a podľa pána Ravasza by sa do budúcnosti
mohli pripojiť aj iné obce.
Pán starosta dal hlasovať o predloženom návrhu.
Hlasovalo za: 4 poslancov
Zdržali sa: 2 poslanci (Matus, Bleho)
Hlasovalo proti: 1 poslanec (Sóki)
5./ Interpelácia starostu.
Pán starosta informoval OZ o uskutočnených podujatiach:
16.2.2018 – vo veľkej hale pri futbalovom ihrisku sa usporiadali ples „szingli“
17.2.2018 – v kultúrnom dome bola výročná členská schôdza CSEMADOKu, kde sa
zúčastnili aj vyšší predstavitelia CSEMADOKu z okresného a krajského zväzu. Na členskej
schôdzi odsúhlasili ďalšie základné ustanovenia organizácie.
23.2.2018 – v sále poľovníckeho zväzu sa uskutočnila výročná členská schôdza poľovníkov.
24.2.2018 – vo veľkej sále obecného úradu sa uskutočnila výročná členská schôdza
dobrovoľných hasičov, kde sa zúčastnili aj vyšší predstavitelia požiarneho zboru zo Slovenska
a Pázmándu z Maďarska.
3.3.2018 – v školskej jedálni sa uskutočnila výročná členská schôdza miestnej organizácie
Červeného krížu, ten istý deň rybársky zväz usporiadal svoj tradičný ples vo veľkej hale pri
futbalovom ihrisku.
18.3.2018 – v kultúrnom domu už štvrtý krát usporiadali festival zákuskov (sütifesztivál).
24.3.2018 – OZ obce a Miestny červený kríž spoločne usporiadali vo veľkej hale pri
futbalovom ihrisku charitatívne podujatie „Add tovább, hogy van tovább“. Vyzbieraná suma v
eurách rovná sa s počtom obyvateľov obce Vrakúň. Peniaze pôjdu na zdravotné výdavky
mladého občana obce, ktorý trpí rakovinou.
7.4.2018 – Na deň Zeme sme usporiadali zber odpadov na území obce v rámci kampane
„Tedd szebbé környezeted“. Pán starosta vyjadril svoju nespokojnosť smerom k niektorým
miestnym organizáciám, ktorí len odsávajú peniaze od obce, ale do verejno - prospešných
prác sa nezapájajú.
14.4.2018 - vo veľkej hale pri futbalovom ihrisku sa uskutočnilo stretnutie dôchodcov
„Deresen derűsen“n na ktorom sa zúčastnilo 160 dôchodcov zo siedmich obcí.
15.4.2018 – sa uskutočnilo darovanie krvi v miestnej ZŠ Ferenca Móru.
Ďalšia aktivita starostu:
30. apríla nám končí dvojročný projekt EÚ v oblasti opatrovateľskej služby. Nový projekt
v tejto oblasti bude vypísaný až v júli a podľa sľubov, opatrovateľskú službu môžeme začať
financovať z fondov EU v auguste alebo septembri. V súčasnosti obec Vrakúň s 13
opatrovateľmi zabezpečuje opatrovateľskú starostlivosť pre 16 pacientov. Podľa zákona obce
a mestá sú povinné zabezpečiť opatrovateľov tým občanom, ktorých zdravotný stav to
vyžaduje, bezohľadne na to, či dostávajú finančné prostriedky na tento účel z EÚ, alebo nie.
Preto sme povinní od mája do júla alebo augusta z vlastných zdrojov zabezpečiť
opatrovateľskú službu. Keby sme v kritickom období znížili mzdy našim opatrovateľom
o polovicu, aj tak by sme im mali vyplatiť približne 18 000, - € na mzdu, čo nie je zahrnuté
v rozpočte obce. Pán starosta preto požiadal OZ o súhlas na finančné prekrytie kritického
obdobia z vlastných zdrojov.
Hlasovalo za: 7 poslancov
Vzhľadom na to, že sme nevedeli, kedy sa začnú práce ohľadne výstavby kanalizácie na
území obce, neopravili sme všetky výtlky v obci, nakoľko sme nechceli zbytočne plytvať

peniazmi obce. Nitrianske vodárne nám sľubili, že v obci urobia výstavbu kanalizácie z
vlastného rozpočtu bez použitia financovania z Európskeho fondu a spoluúčasti obce. Práce
okolo výstavby by sa začali v tomto roku v júli od Kračian, a mali by trvať 4 roky. Podľa
plánu na kanalizáciu budú napojené nasledovné ulice: Kračanská cesta, Hlavná ulica a
lokalita Forrád.
Na základe sťažností občanov na kvalitu cestnej komunikácie som s dvoma členmi stavebnej
komisie skúmali stav a kvalitu asfaltu na cestách. Zistili sme , že na Komárskom rade zhruba
od Bieleho jarku po nájomné byty je asfalt zničený.
Podľa návrhu komisie na Komárskom rade cca na 280 metroch a na Bielom jarku najmenej
70 metrov treba úplne vymeniť asfalt na cestách. Pán starosta dal schváliť OZ tieto opravy.
Hlasovalo za: 7 poslancov
6./ Interpelácie poslancov.
Pán Halász:
- poznamenal, že na ich strane nie je dobre počuť miestny rozhlas. Pán starosta odpovedal, že
bude riešiť tento problém.
Pán Sóki:
- poznamenal že by bolo na čase umiestniť na športovom ihrisku futbalové a hádzanárske
brány.
- k plateniu pre združeniu Lingua Civis poznamenal, že dokedy nevieme o nich bližšie
informácie, aby sme im neposielali peniaze.
- platíme nájom za auto na čistenie ulice, ale ešte nečistili ulice na území obce.
Pán starosta ho informoval, že on musí auto objednať, ale neurobil to kvôli počasiu.
Pán Horváth:
- pri prenájme pozemkov v kat. území obce treba zistiť, či je na ňom niekoho dom, lebo to
treba čím skôr riešiť.
7./ Prerokovanie došlých žiadostí.
- Ing. Ľudovít Fucsek, Jahodná, žiada o zriadenie vecného bremena na umiestnenie
elektrického vedenia na parcelách číslo 237/53 a 237/76, reg. KN „C“, kat. Nekyje na Ostrove
pre budúcu výstavbu rodinného domu, nakoľko kapacita terajšieho vedenia je nedostatočné
medzi povinnými Obcou Vrakúň a Ing. Ľudovítom Fucsekom .
Pán starosta dal hlasovať za udelenie súhlasu na uzavretie zmluvy o zriadení vecného
bremena prospech Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Bratislava.
Hlasovalo za: 7 poslancov
Ďalej žiada o zriadenie vecného bremena na umiestnenie elektrického vedenia na parcele
číslo 237/75, reg. KN „C“, kat. Nekyje na Ostrove v prospech Západoslovenská distribučná
a.s., so sídlom Bratislava medzi povinnými Ing. Tímea Fodor bytom Vrakúň, István Fekete
bytom Vrakúň, Priska Rastovičová bytom Vrakúň, Obec Vrakúň a Ľudovít Fucsek bytom
Pán starosta dal hlasovať za udelenie súhlasu na uzavretie zmluvy o zriadení vecného
bremena prospech Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Bratislava.

Hlasovalo za: 7 poslancov

- Ing. Fodor Tímea, bytom Vrakúň, Športová ul. 670/7 podala žiadosť na odkúpenie
pozemkov parc. č. 237/59, č.237/54 a odkúpenie alebo prenajímanie1/3-u obecného pozemku
parcely č. 237/55. Ďalej žiada obec, aby pri určovaní ceny parcely brali do úvahy tie práce,
ktoré odrobila pre obec v hodnote 2000,-EUR.
Pán Horváth: pri určovaní kúpnej ceny 6,-EUR/m2 za pozemok parc. č. 237/59 a 237/58 OZ
už obec zohľadnila tú prácu, čo vykonala Ing. Tímea Fodor pre obec.
Pán starosta: na základe rozhodnutia OZ č. 13/2014 zo dňa 16.4.2014 parc. č.237/59 a 237/58
v kat.území Nekyje na Ostrove mohla odkúpiť za 6,-EUR /m2 v celkovej hodnote 2.784,EUR, ďalej na základe rozhodnutia OZ č. 31/2015 zo dňa 14.4.2015 parc.č. 237/54 tiež by
mohla odkúpiť za 4.851,12,-EUR do 31.10.2015 a podľa zlaneckého posudku č. 125/2011 zo
dňa 16.11.2018 1/3 parcely č. 237/55 a 237/75 za cenu 9,91,-EUR /m2.
Pán starosta vychádzajú zo skorších uznesení dal hlasovať za odkúpenie pozemku
nasledovne:
odpredaj pozemku parc.č. 237/58 - záhrada vo výmere 104 m2, parc. č. 237/59 - záhrada
vo výmere 360 m2 za kúpnu cenu 6 €/m2 o celkovej sume 2 784 €, odpredaj parc.č.
237/54- záhrada vo výmere 408 m2 za kúpnu cenu 11,89 €/m2 o celkovej sume 4851,12 € ,
odpredaj časti pozemku parc. č. 237/55 – záhrada, celková výmera 214 m2 v podiely 1/3 vo
výmere 72 m2 a časť parc. č. 237/75- záhrada, celková výmera 28 m2 v podiely 1/3 vo
výmere 10 m2 za kúpnu cenu 9,91 €/m2 o celkovej sume 812,62 € pre kupujúcu, Ing. Tímea
Fodor, bytom Športová ul. 670/7, 930 25 Vrakúň.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že pozemky sa nachádzajú
v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, ktoré kupujúca užíva, pričom k prevádzaným
nehnuteľnostiam je prístup iba cez nehnuteľnosti kupujúcej.
Hlasovalo za: 7 poslancov
- Pán Attila Szável, bytom Vrakúň, Konopná 407/6 je hospodárom na športovom ihrisku vo
Vrakúni. Jeho doterajší plat je 215,-EUR v hrubom, t.j. 150,-EUR v čistom. Menovaný
požiadal obec o zvýšenie platu.
Pán starosta dal hlasovať, aby jeho plat zvýšili o 100,-EUR od mája 2018.
Hlasovalo za: 6 poslancov
Zdržali sa: 1 poslanec (Uher)
- Pani Jana Jerábeková a manž. Mikuláš Jerábek, bytom Vrakúň č. 540, kvôli zlému
zdravotnému stavu požiadujú obec o príspevok k stravovaniu . Pán starosta dal hlasovať
o schválení žiadosti.
Hlasovalo za: 7 poslancov
- Pani Margita Csikmáková, bytom Vrakúň, Dvojrad 470/1, vzhľadom na svoj zlý zdravotný
stav požiadala obec o výpomoc na krytie lekárskych výdavkov a kúpu liekov, nakoľko tie
výdavky sú pre ňu finančné dosť náročné.
Pán starosta navrhol jednorázový príspevok v hodnote 400,-EUR. Návrh bol predložený na
hlasovanie.
Hlasovalo za: 7 poslancov

- Erik Méhes, bytom Vrakúň, ul. Magla 799, majster vo vzpieraní poprosil OZ o príspevok
k výdavkom súvisiacich so súťažením, ako napr. vstupný poplatok, čo v priemere predstavuje
50,- €. V tomto roku bude p. Méhes na desiatich turnajoch reprezentovať obec.
Pán starosta navrhol príspevok v hodnote 500,-EUR. Návrh bol predložený na hlasovanie.
Hlasovalo za: 7 poslancov
- Alžbeta Fenesová, bytom Vrakúň, Športová ulica 663/29, sa obrátila na obec takou
žiadosťou, aby obec zamyslela nad nejakým nariadenie, ktorým by v nedeľu zakázali rušenie
kľudu rôznymi prácami občanmi, napr. strihaním trávy, pílením, traktormi atď., a takto
umožniť pokojný, ničím nerušený odpočinok pre občanov obce. Pani Fenesová by chcela
vedieť či OZ Vrakúň má právomoc nariadiť také voľno. Pán starosta konštatoval, že obec
nemá má také nariadenie a ani by sa nedalo dodržať.
8./ Rôzne, diskusia.
Neboli žiadne.

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

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

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

Podpísané dňa: 23.04.2018

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, konaného dňa 19. apríla 2018
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. Informácia o výsledkoch hlasovaní per rollam.
4. Prerokovanie pripojenia sa k združeniu miestnej samosprávy Lingua Civis – návrh.
5. Interpelácia starostu.
6. Interpelácie poslancov.
7. Prerokovanie došlých žiadostí.
8. Rôzne, diskusia.

K bodu č. 4.- Prerokovanie pripojenie sa k združeniu miestnej samosprávy Lingua Civis –
návrh.
Uznesením č. 10/2018
OZ schvaľuje
vstup obce do Združenia miestnej samosprávy Lingua Civis.
K bodu č. 5.- Interpellácia starostu
Uznesením č. 11/2018
OZ schvaľuje
návrhy na prekrytie OS z vlastných zdrojov a na opravu asfaltu na cestách na Komárskom
rade cca na 280 metroch a na Bielom jarku najmenej 70 metrov a budú zahrnuté v úprave
rozpočtu.
K bodu č. 7.- Prerokovanie došlých žiadostí.
Uznesením č. 12/2018
OZ schvaľuje
zriadenie vecného bremena, a to za účelom uloženia elektrického vedenia na parcelách číslo
237/53 a 237/76, reg. KN „C“, kat.úz. Nekyje na Ostrove pre budúcu výstavbu rodinného
domu, nakoľko kapacita terajšieho vedenia je nedostatočná, medzi povinnými Obcou
Vrakúň, Nám. Sv. Štefana 474/1 a Ing. Ľudovítom Fucsekom, Záhradná 140, 930 21 Jahodná,
v prospech Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Bratislava.
Uznesením č. 13/2018
OZ schvaľuje
zriadenie vecného bremena, a to právo uloženia elektrického vedenia na parcele číslo 237/75,
reg. KN „C“, kat.úz. Nekyje na Ostrove medzi povinnými: Obec Vrakúň, Nám. Sv. Štefana

474/1 v podiely 1/3 , žiadateľom Ing. Ľudovít Fucsek, Záhradná 140, 930 21 Jahodná
v prospech Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Bratislava.
Uznesením č. 14/2018
OZ 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. 237/58 - záhrada vo výmere 104 m2, parc. č. 237/59 - záhrada
vo výmere 360 m2 za kúpnu cenu 6 €/m2 o celkovej sume 2 784 €, parc.č. 237/54- záhrada
vo výmere 408 m2 za kúpnu cenu 11,89 €/m2 o celkovej sume 4851,12 € , odpredaj časti
pozemku parc. č. 237/55 – záhrada, celková výmera 214 m2 v podiely 1/3 vo výmere 72 m2
a časť parc. č. 237/75- záhrada, celková výmera 28 m2 v podiely 1/3 vo výmere 10 m2 za
kúpnu cenu 9,91 €/m2 o celkovej sume 812,62 € pre kupujúcu, Ing. Tímea Fodor, bytom
Športová ul. 670/7, 930 25 Vrakúň.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že pozemky sa nachádzajú
v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, ktoré kupujúca užíva, pričom k prevádzaným
nehnuteľnostiam je prístup iba cez nehnuteľnosti kupujúcej.
Uznesením č. 15/2018
OZ schvaľuje
zvýšenie platu o 100,-EUR pre Attilu Szávela, bytom Vrakúň, Konopná 407/6 od mája 2018.
Uznesením č. 16/2018
OZ schvaľuje
príspevok k stravovaniu pre Janu Jerábekovú a manž. Mikuláša Jerábeka, bytom Vrakúň č.
540.
Uznesením č. 17/2018
OZ schvaľuje
pre Margitu Csikmákovú, bytom Vrakúň, Dvojrad 470/1, vzhľadom na jej zlý zdravotný stav
jednorázový príspevok v hodnote 400,-EUR.
Uznesením č. 18/2018
OZ schvaľuje
pre Erika Méhesa, bytom Vrakúň, ul. Magla 799, príspevok k výdavkom súvisiacich so
súťažením v hodnote 500,-EUR.

