Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni , konaného dňa
22. januára 2015 o 18.00 hod. vo veľkej hale kultúrneho domu Vrakúň

Program zasadnutia :
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrh programu
na schválenie.
2. Oboznámenie výsledkov verejnej obchodnej súťaže na prenájom Fit Café.
3. Predaj obecného auta Opel Zafira na CNG pohon resp. jeho výmena za Škoda Superb na
nie plynový pohon v AAA Auto Bratislava.
4. Schválenie rozpočtu na rok 2015.
5. Schválenie členov komisií OZ.
6. Schválenie odmeňovania poslancov.
7. Prerokovanie došlých žiadostí.
8. Interpelácie poslancov .
9. Rôzne, diskusia.

1./ a) Zasadanie otvoril starosta obce, PaedDr. Štefan Fazekas. Privítal poslancov obecného zastupiteľstva
a hostí. Po otvorení rokovania pán starosta konštatoval, že všetkých 9 poslancov obecného zastupiteľstva je
prítomných , zasadnutie je uznášania schopné.

b) Ďalej pán starosta určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a to nasledovne:
Zapisovateľ

:

Overovatelia :

Ildikó Nagyová

Ing. Ákos Horváth
Ing. Juraj Sóki
Hlasovalo za: 9 poslancov

c) Pán starosta predložil návrh programu zasadnutia na schválenie s úpravou, že presunie na
prvé prerokovať 1 bod z posledného bodu – rôzne, nakoľko sú prítomní pán Ing. Alexander
Rácz, projektant na kanalizáciu, pracovník ŽP a Ing. Kósa Tomáš, zástupca riaditeľa ZsVAK,
ktorí sa vyjadria ku kanalizácii v obci. S touto zmenou dal hlasovať za program.
Hlasovalo za: 9 poslancov

1./1 Kanalizácia v obci.

Pán starosta informoval zastupiteľstvo, že sa zúčastnil rokovania uskutočnenej dňa 16.12.2014
usporiadanou ZsVAK Dunajská Streda, kde sa dozvedel, že v hlavnom projekte v Bruseli sa nepočíta
s dotáciou na čističku, ktorú obec Vrakúň v predchádzajúcom volebnom období naprojektovala,
nakoľko v aglomerácii je obec Vrakúň naprojektovaná s napojením kanalizácie na Dunajskú Stredu.
V tejto veci sa požaduje informovanie zastupiteľstva ako aj občanov , preto pán starosta pozval hostí
Ing. Alexandra Rácza a Ing. Tomáša Kósu, aby sme spoločne hľadali možné varianty.
Pán Kósa – nakoľko v Mliečanoch nie je vybudované vedenie - potrubie kanalizácie, možná alternatíva
je napojenie obce Vrakúň na vedenie cez Pinkové Kračany. Rekonštrukcia ČOV vo Vrakúni by bola
pridrahá.
Pán Horváth – v predchádzajúcom volebnom období, keď obec plánovala kanalizáciu, ešte nebola reč
o napojení na kanalizáciu v Kračanoch a kvôli nepripravenosti Mliečan napojenie na Dunajskú Stredu
neprichádzalo do úvahy. Preto sme dlho váhali, ako najvýhodnejšia alternatíva sa javila možnosť ČOV
vo vlastníctve obce, za ktorú hlasovalo 8 poslancov. Je možné získať dotáciu z EURO fondov aj na
čističku. A obec už podala zmenu územného plánu ako aj žiadosť na vydanie staveného povolenia
s napojením na novú ČOV vo Vrakúni. On bude trvať naďalej na tejto verzii.
Pán Rácz – z hľadiska životného prostredia je v pláne sústreďovať kanalizačnú vodu na jedno miesto.
Obec by vypúšťala čistenú odpadovú vodu do kanála S7. Ostatné obce sústreďujú odpadovú vodu do
Dunajskej Stredy.
Pán Fekete – pokiaľ je niečo nové, len dovtedy funguje dobre, ale čo bude, ak sa niečo pokazí, ako sa
to bude riešiť, obec bude mať len starosti. A ako je to s pozemkom pod terajšou čističkou (nie je LV).
Pán Rácz - obec nemôže sama prevádzkovať kanalizáciu, ale cez s.r.o., obec nemá na to vyškolené
osoby, nemá potrebné stroje atď.
Pán Kósa – s prevádzkovaním sú veľké potiaže, treba po určitej dobe vymieňať aj čerpadlá, treba riešiť
zápchy na potrubiach, čo po finančnej stránke by veľmi zaťažili obec.
Pán starosta - hľadáme varianty.
Pán Sóki – obe varianty sú pre obec drahé, ale treba sa popozerať aj po výzvach o dotácie, v ktorých
prioritách by vedela byť obec úspešnejšia.
Pán Kósa – ČOV treba umiestniť čím ďalej od obce pre negatívne vplyvy (hluk, zápach, špina).
Pán Méhes – či sa dá napr. na 10 rokov dopredu uhádnuť, čo to bude stáť pre obec a pre občanov.
Pán starosta – takáto prognóza nie je.
Pán Kósa – dodal, že v prípade varianty napojenia sa na D.Stredu cez Kračany by bolo potrebné
vybudovať potrubie, čo by mohlo byť kryté z dotácie. Teraz platia občania za odpadovú vodu pre ZsVAK
0,83 € + DPH.
Pán Uher – v tom prípade by boli Kračany tranzitná obec, ako sa to kapacitne zvládne.
Pán Kósa – určite treba predimenzovať prečerpávacie čerpadlá.
Pán starosta sa poďakoval p. Ráczovi a Kósovi za účasť a informácie.

2./ Oboznámenie výsledkov verejnej obchodnej súťaže na prenájom Fit Café.
Pán starosta oznámil zastupiteľstvu výsledok verejnej súťaže na prenájom Fit Café, ktorého
výťazom sa stal z troch záujemcov Kenberk s.r.o. s najvyššou ponukou nájomného 365
€/mesiac.
Hlasovalo za: 8 poslancov
Zdržal sa : 1 poslanec (Fekete)
3./ Predaj obecného auta Opel Zafira na CNG pohon resp. jeho výmena za Škoda
Superb na nie plynový pohon v AAA Auto Bratislava.
Výmena obecného auta Opel Zafira na CNG pohon je preto potrebná, nakoľko CNG sa len
ďaleko dá tankovať od obce (napr. Bratislava, Komárno, Győr), čo je vôbec nepraktické. Hoci
je auto úsporné , ale pre veľké vzdialenosti pre tankovanie a zbytočné zaberanie času už úspory
také nie sú. V AAAAute Bratislava by odkúpili toto auto a pre druhé auto Škoda Oktávia
alebo Superb by sme doplatili max. do 5.000 € a mohli by sme s ním tankovať aj vo Vrakúni
resp. v Dun. Strede.
Pán Méhes- nakoľko Opel Zafira bola 7 miestna, aká alternatíva bude za neho pre prevoz
takéhoto počtu osôb (napr. na súťaže atď.)
Pán starosta – plánuje sa zakúpiť 9 miestny mikrobus za prijateľnú cenu.
Pán starosta dal hlasovať o výmene auta Opel Zafira za Škoda Oktavia alebo Škoda Superb.
Hlasovalo za: 8 poslancov
Zdržal sa : 1 poslanec (Horváth)
4./ Schválenie rozpočtu na rok 2015.
Pán Horváth mal návrh upraviť rozpočet. Nakoľko v rozpočte sa nepočíta s vybudovaním
multifunkčných priestorov, resp. zabudovaním strechy školskej jedálne, na ktoré sú už
povolenia a sú aj uzatvorené zmluvy, žiada a trvá na úprave rozpočtu o túto položku cca
o 40.000 €. Nakoľko po spoločnom prepočte rozpočtu dospeli k sume 27.000 €, rozpočet sa
upravuje o túto sumu. Ďalej sa pýtal na sumu 15.000 € určené na interné vybavenie. Pán starosta
informoval, že úpravy sa budú týkať jeho novej kancelárie.
Pán Uher – poznamenal, že v dotačnom fonde je naplánovaných o 5.000 € viac, opýtal sa, ktoré
organizácie dostanú z toho peniaze.
Pán Sóky – poznamenal, že viac organizácií bude nárokovať v tomto roku dotáciu, preto je tam
o toľko viac plánovaných.
Pani Csiba- rozpočet sa môže upraviť aj počas roka.
Pán starosta dal hlasovať za takto upravený rozpočet (viď. v prílohe).
Hlasovalo za: 5 poslancov
Proti: 3 poslanci (Sóki, Bleho,
Matus)
Zdržal sa : 1 poslanec (Fekete)
5./ Schválenie členov komisií OZ.
a) Pán starosta oznámil, že nakoľko na minulom zasadaní sa nevytvorili všetky komisie
(komisia kultúry a školstva), budú zlúčené komisie, a to spolu 4 komisie:
- Komisia finančná a správy obecného majetku
- Komisia športu a mládeže

- Komisa výstavby, územného plánovania, ochrany životného prostredia, civilnej
obrany a kultúry
- Komisia sociálnych vecí, rodiny a školstva
Hlasovalo za: 9 poslancov
b) Predsedovia a členovia komisií:
- Komisia finančná a správy obecného majetku
Predseda : Ing. Juraj Sóki
Členovia : Ing. János Fekete
Ing. Attila Nagy
Ing. Gabriel Bleho
Ing. Michal Izsmán
Bc. Eva Kovácsová
Peter Kiss
- Komisia športu a mládeže
Predseda : Igor Matus
Členovia : Mgr. Gergely Méhes
Ladislav Gútay
Peter Kiss
Tibor Méhes
Alexander Gróf

- Komisa výstavby, územného plánovania, ochrany životného prostredia, civilnej obrany
a kultúry
Predseda : Ing. János Fekete
Členovia : Ing. Juraj Sóki
Ing. Gabriel Bleho
Ing. Roland Kósa
Igor Matus
István Fekete
Monika Sókiová
Rozália Csomorová
Gábor Miklós
Diana Kósová
- Komisia sociálnych vecí, rodiny a školstva
Predseda : Ing. Gabriel Bleho
Členovia : MUDr. Roman Ružička
Mgr. Mária Polacseková
Mgr. Laura Bíróová
Mgr. Alexander Nagy
Gabriela Tóthová
Soňa Csibová
Diana Kósová
Tibor Halász
Zuzana Kukucsová

Hlasovalo za: 9 poslancov
6./ Schválenie odmeňovania poslancov.
Pán starosta navrhuje naďalej ponechať odmenu poslancov v sume 35 €/zasadanie.
Hlasovalo za: 8 poslancov
Zdržal sa : 1 poslanec (Horváth)
7./ Prerokovanie došlých žiadostí.
- Zuzana Sarková, Vrakúň, žiada o príspevok pre deti Romana, Zoltána a Gábora v sume 100€
naďalej.
Pán starosta navrhuje naďalej poskytnúť príspevok, a to na základe skutočného vyúčtovania
stravného školami pre deti.
Hlasovalo za: 8 poslancov
Proti : 1 poslanec (Matus)
- Mária Lakatosová, Vrakúň 678, žiada o sociálny príspevok, nakoľko sa stará o 5 vnúčat
a má nízky príjem.
Pán starosta – podľa VZN nemôže mať žiadateľ dlh voči obci.
Pán Halász – trebalo by upraviť VZN.
Pán Uher – treba presne zistiť, aké príjmy poberá.
Pán starosta – vyžiadame si jej príjmy, zatiaľ sa odkladá prerokovanie tohto bodu na
nasledujúce zasadanie.
Hlasovalo za: 9 poslancov
- Emese Almásiová, Vrakúň 205/4, žiada o odkúpenie obecného pozemku cca 30-35 m2 pre
výstavbu garáže. Chcela by vybudovať dvojgaráž a nad nimi kanceláciu.
Pán Sóki- aj obec bude potrebovať vlastné potreby pozemky na parkovanie, ak sa vybuduje nad
školskou jedálňou multifunkčný priestor, je tam málo miesta.
Pán Horváth - bol vyhotovený geometrický plán, treba sa na to pozrieť.
Pán Bleho – či sa nezmestia tam radové garáže, ak by chceli aj ďalší.
Pán Halász - trochu ďalej by sa mal pozrieť nejaký vhodný pozemok.
Pán starosta poveril komisiu výstavby s preverením možností a odkladá sa žiadosť na
nasledujúce zasadanie.
Hlasovalo za: 9 poslancov
- Peter Belkovics, Benková Potôň 342, žiada o odkúpenie prebytočného zariadenia z Fit Café.
Po zvážení, či sa prebytočné zariadenie uskladní alebo predá, rozhodlo OZ o ich predaji.
Pán Horváth – za akú cenu sa predá zariadenie.
Pán starosta – poveruje sa finančná komisia spolu s pánom Végh Gellértom so zistením
primeranej ceny k opotrebeniu za predaj. Ak takto zistenú cenu prijme pán Belkovics, predá
sa mu zariadenie.
Hlasovalo za: 9 poslancov
8./ Interpelácie poslancov .
Pán Méhes:
- kritizuje fungovanie miestneho športového klubu, vyžaduje si nápravu.

Pán starosta poznamenal, že ako člen komisie športu a mládeže môže podať návrhy.
Pán Sóki:
- pred vchodom obecného úradu treba urobiť zábradlie
- betónový chodník pri ihrisku treba rozšíriť.
Pán Horváth:
- pri výjazde z Mihálskej ulice na Hlavnú cestu treba zabetónovať jamu, ktorá je teraz naplnená
štrkom.
Pán starosta sa vyjadril, že je v pláne na jar.
Pán Uher:
- kúpa 9 miestneho mikrobusu aby bola prioritou
Pán starosta poznamenal, že z MV budú vyraďovať takéto vozidlá, ale keď obec nedostane
z vyradených vozidiel, tak obec si zakúpi v blízkej dobe.
Pán Bleho:
- ozvučenie počas pohrebov treba riešiť
Pán starosta poznamenal, že plánuje zakúpiť nové reproduktory a aj prenosný sintetizátor.
Hosť pán Július Matus:
- kedy sa vybuduje odvod dažďovej vody z ich ulice
Hosť Valent Kiss:
- či je suma na účte na obnovu kostola
- tému kanalizácie treba ponechať na odborníkov
Pán starosta poznamenal, že v tomto roku alebo najneskôr v budúcom roku by sme chceli dať
opraviť strechu kostola, na ktorú už obecné zastupiteľstvo v predchádzajúcom volebnom
období schválilo 16.000 €, plus zo zbierok sa vyzbieralo 11.000 €.
Pán Horváth - že ešte v čase pána farára Szalayho sa mali tieto práce uskutočniť, ale on vyžiadal
nové stanovisko na rekonštrukciu kostola, v ktorom bolo jednoznačné vyjadrenie pamiatkového
úradu, že je potrebné stavebné povolenie, a preto sa nemohli práce začať.
Pán starosta- treba s nimi znovu rokovať, aby sa strecha kostola mohla obnoviť.
Pán Fekete- netreba na to povolenie, len vyjadrenie pamiatkového úradu.
Pán starosta – ohlásenie drobnej stavby stačí.
Pán Sóki – krytina už bola zakúpená pánom Világim, ktorá bola ale nevyhovujúca, preto sa
predala a treba doplatiť za novú cca 6.000 €, plus odstránenie azbestovej krytiny a práce by
stáli cca 15.000 €. Citoval časť zverejneného článku z obecných novín – Hírmondó č. 2014/3
zo strany 8, v ktorom pán Menyhárt uviedol, že: „ Javaslatomra valósult meg – a nyékvárkonyi
Szent Jakab plébániatemplom restaurálására létrehozott pénzalap elkülönítése“ , čo v preklade
znamená: „na základe môjho návrhu bol na reštaurovanie miestneho kostola Sv. Jakuba zvlášť
založený dotačný fond, resp. účet“, ale nebolo v skutočnosti tak, nakoľko obec nemá zvlášť
vedené tieto peniaze.
Pán Horváth poznamenal, že peniaze naozaj neboli zvlášť odčlenené na osobitnom účte, ale
boli na spoločnom účte obce, keď odovzdával funkciu . A poznamenal, že na rok 2015 bola
prenesená podľa rozpočtu suma 60.000 €, z ktorej nie je problém vyčleniť 16.000 € na kostol.
Pán Kiss Peter:
- pani Edine Koczó Véghovej robí ťažkosti jej pracovné miesto na účastiach na pohreboch ako
kantora

- obecný dom č. 22 je v zlom stave, treba porozmýšľať a jeho úprave.
9./ Rôzne, diskusia.
Žiadne neboli.

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

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

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

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

Podpísané dňa: 26.01.2015

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, konaného dňa 22. januára 2015
o 18.00 hod. vo veľkej hale kultúrneho domu Vrakúň

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Program zasadnutia :
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrh programu
na schválenie.
2. Oboznámenie výsledkov verejnej obchodnej súťaže na prenájom Fit Café.
3. Predaj obecného auta Opel Zafira na CNG pohon resp. jeho výmena za Škoda Superb na
nie plynový pohon v AAA Auto Bratislava.
4. Schválenie rozpočtu na rok 2015.
5. Schválenie členov komisií OZ.
6. Schválenie odmeňovania poslancov.
7. Prerokovanie došlých žiadostí.
8. Interpelácie poslancov .
9. Rôzne, diskusia.

Obecné zastupiteľstvo vo Vrakúni na svojom zasadnutí dňa 22.januára 2015
predložených materiálov a návrhov prijalo nasledovné uznesenia :

na základe

K bodu č. 2.- Oboznámenie výsledkov verejnej obchodnej súťaže na prenájom Fit Café.
Uznesením č. 1/2015
OZ berie na vedomie
výsledok verejnej obchodnej súťaže na prenájom Fit Café (víťaz Kenberk s.r.o. Dunajská Streda ).

K bodu č. 3.- Predaj obecného auta Opel Zafira na CNG pohon resp. jeho výmena za Škoda
Superb na nie plynový pohon v AAA Auto Bratislava.
Uznesením č. 2/2015
OZ schvaľuje

výmenu auta Opel Zafira na CNG pohon za Škoda Superb na nie plynový pohon v AAA Auto
Bratislava s max. doplatkom do 5.000,- EUR.

K bodu č. 4.- Schválenie rozpočtu na rok 2015.
Uznesením č. 3/2015
OZ schvaľuje
rozpočet obce na rok 2015.

K bodu č. 5 . - Schválenie členov komisií OZ.
Uznesením č. 4/2015
OZ schvaľuje

4 komisie, a to v zložení:
- Komisia finančná a správy obecného majetku
- Komisia športu a mládeže
- Komisa výstavby, územného plánovania, ochrany životného prostredia, civilnej
obrany a kultúry
- Komisia sociálnych vecí, rodiny a školstva
Uznesením č. 5/2015
OZ schvaľuje

predsedov a členov komisií nasledovne:
- Komisia finančná a správy obecného majetku
Predseda : Ing. Juraj Sóki
Členovia : Ing. János Fekete
Ing. Attila Nagy
Ing. Gabriel Bleho
Ing. Michal Izsmán
Bc. Eva Kovácsová
Peter Kiss

- Komisia športu a mládeže
Predseda : Igor Matus
Členovia : Mgr. Gergely Méhes
Ladislav Gútay
Peter Kiss
Tibor Méhes
Alexander Gróf
- Komisa výstavby, územného plánovania, ochrany životného prostredia, civilnej obrany
a kultúry
Predseda : Ing. János Fekete
Členovia : Ing. Juraj Sóki
Ing. Gabriel Bleho
Ing. Roland Kósa
Igor Matus
István Fekete
Monika Sókiová
Rozália Csomorová
Gábor Miklós
Diana Kósová
- Komisia sociálnych vecí, rodiny a školstva
Predseda : Ing. Gabriel Bleho
Členovia : MUDr. Roman Ružička
Mgr. Mária Polacseková
Mgr. Laura Bíróová
Mgr. Alexander Nagy
Gabriela Tóthová
Soňa Csibová
Diana Kósová
Tibor Halász
Zuzana Kukucsová
K bodu č. 6. - Schválenie odmeňovania poslancov.
Uznesením č. 6/2015
OZ schvaľuje

odmeňovanie poslancov v sume 35 €/zasadanie.
K bodu č. 7. - Prerokovanie došlých žiadostí.
Uznesením č. 7/2015
OZ schvaľuje

Zuzane Sarkovej poskytnúť o príspevok pre deti Romana, Zoltána a Gábora, a to na základe
skutočného vyúčtovania stravného školami.

Uznesením č. 8/2015

OZ schvaľuje

predaj prebytočného zariadenia z Fit Café pre pána Petra Belkovicsa, Benková Potôň 342, za
cenu určenú finančnou komisiou.

