
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni , konaného dňa  

12.marca  2015 o 18.00 hod. vo veľkej hale kultúrneho domu Vrakúň. 
 

Program zasadnutia : 

 

1. Otvorenie, vymenovanie zapisovateľa a overovateľov, schválenie 

programu. 

2. Zriadenie vecného bremena spoločnosti  Západoslovenská distribučná ,a.s.  

Bratislava na pozemky pri „bytových domov“ 24 bj. na Školskej ul. č 769 

3. Gabriel Frühvald – žiadosť na výstavbu 3 x 12 bj. –zmluva o budúcej 

kúpnej zmluve .   

4. Poverenie na vykonanie  preventívnych protipožiarnych kontrol   

5. Vymenovanie sobášiaceho  

6. Prima banka Slovensko ,a.s.- ponuka na odkúpenie akcií  

7. Internetové hlasovanie poslancov cez „per rollam“-ponuka  

8. Rozdelenie dotácii pre miestne organizácie - návrh 

9. Návrh VZN č. 1/2015 o poskytnutie  jednorazového  finančného príspevku 

pri narodení dieťaťa -úprava. 

10. Návrh VZN.2/2015 o poskytovaní sociálneho príspevku na stravovanie 

dôchodcov 

11. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015 

12. Prerokovanie došlých žiadostí  

13. Interpelácie poslancov. 

14. Rôzne, diskusia 

 

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

obecného zastupiteľstva. Po otvorení rokovania pán starosta  konštatoval, že väčšina 

poslancov  obecného zastupiteľstva je prítomných, zasadnutie je uznášania schopné. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ : Anna Szabóová 

 

 

Overovatelia: Ing. Gabriel Bleho , Igor Matus  

 

Hlasovalo za : 8 poslancov 

 

 

 

 

 



2./ Zriadenie vecného bremena spoločnosti  Západoslovenská distribučná ,a.s.  na pozemku 

pri „bytových domov“ 24 bj. na Školskej ul. č 769. 

Pán starosta oboznámil poslancov, so  zmluvou o zriadenie vecného bremena na pozemku 

vyznačenom  v geometrickom pláne č. 1403/2014 zo dňa 25.07.2014 pre  akciovú  spoločnosť 

Západoslovenská distribučná,Bratislava. Zároveň dal hlasovať kto je za zriadenie vecného 

bremena   na parcele  č. 1477/5 ved. na LV č. 1874 v rozsahu 1 m² a parc.č. 1467/5 v rozsahu 

17 m² ,1477/1  v rozsahu 202 m² a 1477/6 v rozsahu 16 m² ved. na LV č. 967 v kat. ú. Nekyje  

na Ostrove, na ktorých sú uložené elektroenergetické zariadenia t.j.  NN káblové rozvody  

v celkovej dĺžke 296 bm vrátane istiacej a rozpojovacej skrine SR5. 

Hlasovalo za: 8 poslancov  

Zdržal sa hlasovania:0 

Hlasoval proti :0 

 

3./Gabriel Frühvald – žiadosť na výstavbu 3 x 12 bj. –zmluva o budúcej kúpnej zmluve  

Pán starosta privítal na zasadnutí pána Gabriela Frühvalda ,dal  mu slovo, aby informoval 

poslancov s projektom. Pán Frühvald stručne predviedol ,že má v záujme uskutočniť výstavbu 

bytových domov s 12 bj. v kat.ú. Nekyje na Ostrove   a po kolaudácii ,ak obec bude mať 

schválenú podporu zo zdrojov ŠFRB,odpredať uvedené byty do vlastníctva obce .     

Pán Halász sa informoval, v ktorej časti obce plánuje vybudovať uvedené  byty . 

Pán Frühvald zodpovedal , že má dve alternatívy, na vlastných pozemkov ,už prebiehajú 

rokovania  s vlastníkmi parciel, na kraji obce zo smeru Dunajská Streda alebo odkúpiť od 

obce pozemky pri  Forráde, ale najprv potrebuje súhlas obce o odkúpenie bytov. 

Pán Horváth navrhuje odkúpiť obecné pozemky ,nakoľko na tie pozemky je vypracovaný 

územný plán a informoval sa o  spolufinancovanie na infraštruktúru. 

Pán starosta dal hlasovať , kto je za podpísanie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

s uvedenými podmienkami. 
     

 Hlasovalo za: 8 poslancov  

Zdržal sa hlasovania:0 

Hlasoval proti :0 

 

4./Poverenie na vykonanie  preventívnych protipožiarnych kontrol   

Pán starosta  informoval poslancov , že  obec  v zmysle zákona  NR SR č. 314/2001 o ochrane 

pred požiarmi  musí poveriť kontrolnú skupinu na vykonanie  preventívnych protipožiarnych 

kontrol objektov v obci.. 

Za vymenovanie kontrolnej skupiny s členmi  Ing. János Fekete ,Otto Tóth, Ján Csaplár  

hlasovalo nasledovne : 

     

 Hlasovalo za: 8 poslancov  

Zdržal sa hlasovania:0 

Hlasoval proti :0 

 

 

5./Vymenovanie sobášiaceho  

Pán starosta navrhuje vymenovať  za sobášiaceho v jeho neprítomnosti pána zástupcu starostu 

obce ,pána Jánosa Feketeho.  

    

 Hlasovalo za: 7 poslancov  

Zdržal sa hlasovania:1 / J. Fekete / 

Hlasoval proti :0 



 

6./Prima banka Slovensko ,a.s.- ponuka na odkúpenie akcií  

Pán starosta informoval poslancov s ponukou Prima banky Slovensko , že navrhuje odkúpiť 

akcie SK 1110001270 v počte 10 ks ,ktoré majú menovitú hodnotu za 1 akciu 399 €  a ponuka 

kúpnej  ceny banku  je 600 € za jednu akciu .  

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje predaj cenných papierov,–akcií spoločnosti Prima banka 

Slovensko , a.s. , IČO 31575951 so sídlom ,Hodžova 11 , 010 11 Žilina, ktoré sú vo 

vlastníctve obce , za 6000.- EUR / slovom šesťtisíc EUR/za nasledovných podmienok : 

-predmetom prevodu sú  kmeňové akcie spoločnosti Prima banka  Slovensko ,a.s. ,IČO 

31575951 so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina , vydané v zaknihovanej podobe na meno 

nasledovne : 

 

ISIN Počet kusov Menovitá hodnota 1 

akcie  

Kúpna cena 1 akcie  

SK 1110001270 10 399.-EUR 600.-EUR 

 

Kúpna cena  za vyššie  uvedené akcie ,ktorá predstavuje  6000.- EUR , bude vyplatená do 7 

dní  odo dňa zadania príkazu na registráciu prevodu akcií predávajúcim. 

 

 

 

Hlasovalo za: 8 poslancov  

Zdržal sa hlasovania:0 

Hlasoval proti :0 

 

 

7./Internetové hlasovanie poslancov cez „per rollam“-ponuka  

Pán starosta informoval poslancov , že hlasovanie per rollam umožňuje Obchodný zákonník 

a môže sa využiť v takých prípadov ,keď je časové obmedzenie pre obec rozhodnúť sa 

v niektorých veciach a nie je možné zvolať obecné zastupiteľstvo .V takom prípade 

elektronickou poštou každý poslanec je informovaný s obsahom  danej veci a na vyjadrenie 

svojho rozhodnutia bude určený časový limit na podanie  hlasu. 

Pán Halász mal otázku , že v takom prípade , keď z listu nie je zrejmé o čo sa jedná 

a potrebuje k veci vysvetlenie, ako bude riešené . 

Pán starosta zodpovedal , že cez telefón môže žiadať v každom prípade vysvetlenie .  

Pán Bleho poznamenal, že podmienkou je , že každý poslanec musí  mať mailovú adresu. 

Pán Horváth podporuje takéto hlasovanie, ak netreba rozhodnúť o VZN alebo v peňažných 

veciach nad 1000 EUR. 

Pán starosta dal hlasovať , kto je za hlasovanie per rollam bez podmienok . 

     

Hlasovalo za: 6 poslancov  

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

Hlasoval proti :0 

 

 
         

8/ Posudzovanie návrhu komisie kultúry a mládeže o dotácie  

Pán Fekete   oboznámil zastupiteľstvo ,že organizácie , ktoré čerpali  dotácie za rok 2014, 

predložili  svoje čerpania a  žiadosti na rok 2015. 

Po prerokovaní žiadostí  boli navrhnuté dotácie  nasledovne : 



 

Skauti 1500EUR 

Napraforgó Polgári Társulás 1800 EUR 

Klub dôchodcov 1500EUR 

Základná škola Móra Ferenc 800 EUR 

Materská  škola 500 EUR 

Tanečná skupina Kikerics  500 EUR 

Spevácky zbor  1200 EUR 

Občianske združenie za Vrakúň  800 EUR 

Bambi baba mama klub 300 EUR 

Rodičovské združenie  pri ZŠ 300 EUR 

Požiarny zbor 1500 EUR 

Červený kríž  200 EUR 

Csemadok 300 EUR 

Futbalové družstvo 30000 EUR 

Klub ping-pong 800 EUR   

Takács Ladislav ,šachový klub  300 EUR 

Klub  sebaobrany 600 EUR  

Western -rýchlostné preteky 300 EUR 

Turistický klub 800 

 

Pán Horváth navrhuje pre Občianske združenie za  Vrakúň  navýšiť dotáciu z 800 EUR na 

1000 EUR, nakoľko aj v tomto roku plánujú usporiadať festivál „Templomkert „. 

Pán Méhes mal otázku, že pre futbalové mužstvo DAC navrhujú 20000 EUR ,a keď ukončia 

futbal v obci ,ako bude riešené. Pán starosta zodpovedal  ,že to bude riešené vtedy . 

 

Za rozdelené dotácie s návrhom pána Horvátha s navýšením  dotácie pre Nyékvárkonyi 

polgári társulás hlasovalo nasledovne : 

     

 Hlasovalo za: 8 poslancov  

Zdržal sa hlasovania:0 

Hlasoval proti :0 

 

9./Návrh VZN č. 1/2015 o poskytnutie  jednorazového  finančného príspevku pri narodení 

dieťaťa-úprava. 

Pán starosta dal hlasovať  za VZN č.1/2015 o poskytnutie jednorazového  finančného 

príspevku pri narodení dieťaťa. 

       Hlasovalo za: 8 poslancov  

Zdržal sa hlasovania:0 

Hlasoval proti :0 

 

 

10./Návrh VZN č.2/2015 o poskytovaní sociálneho príspevku na stravovanie dôchodcov 

 

Pán starosta stručne informoval poslancov  s obsahom  nariadenia a dal hlasovať  za VZN č. 

2/2015 o poskytovaní sociálneho príspevku na stravovanie dôchodcov. 

Hlasovalo za: 8 poslancov  

Zdržal sa hlasovania:0 

Hlasoval proti :0 

 



 

11./ Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015 

Pán starosta oboznámil poslancov s návrhom zasadania obecného zastupiteľstva na rok 2015 

nasledovne  21. máj,25. jún , 10. szeptember ,12. november , 10. december .   

Hlasovalo za: 8 poslancov  

Zdržal sa hlasovania:0 

Hlasoval proti :0 

 

12./Prerokovanie došlých žiadostí  

-Pán starosta informoval poslancov o tom , že v obchodnom registri bol vykonaný  prepis 

konateľa  Technickej služby s.r.o.,Hlavná č.622 Vrakúň, t.j. namiesto pána Végha bol 

zapísaný  pán Ing.Juraj Sóki . 

Ďalej informoval poslancov o tom , že Technické služby , ako prevádzkovateľ bývalej 

kaviarne Fit café má ešte povinnosť  uhradiť daňovú licenciu v sume 1200 EUR a nakoľko 

nemá nato financie ,mala by to zaplatiť  obec .Pán Sóki poznamenal , že Technické služby má 

majetok v hodnote 4900 EUR / skladací stroj ,brúska  ,atď./ navrhuje predať  a môžu vrátiť  

peniaze obci. 

Pán starosta dal hlasovať kto je za preplatenie 1200 EUR na daňovú licenciu .  

     

 Hlasovalo za: 8 poslancov  

Zdržal sa hlasovania:0 

Hlasoval proti :0 

-Pán starosta dal hlasovať , kto je za predaj majetku Technickej služby s.r.o. Hlavná č.622 

Vrakúň.   

       

 Hlasovalo za: 7 poslancov  

Zdržal sa hlasovania:1/ G. Bleho / 

Hlasoval proti :0 

-Pán starosta informoval poslancov o tom , že neboli zaplatené členské príspevky do 

Združenia obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési – ág  Kistérség od roku 2008  v sume 

6047,23 EUR .  

Pán Horváth pripomenul ,že pod  jeho vedením  tiež neboli platené členské príspevky , lebo 

obce,t.j. členovia združenia  rozhodli , že nebudú platiť členské príspevky .Naša obec  už 

získala dotáciu na soláre ,treba rozhodnúť  o tom , či je potrebné byť členom aj Mikroregiónu 

Klátovské rameno aj  Združenia Mikroregiónu  Warkun. 

Pán Fekete navrhuje zaplatiť členské príspevky ,nakoľko stále sú vypísané všelijaké súťaže  

a obec nemôže získať dotáciu od obidvoch združení naraz. 

Pán starosta pripomenul ,že bol na zasadnutí  Zruženia Mikroregión Klátovské rameno a boli 

informovaní a možnostiach získania dotácií.  

Pán Halász  sa informoval ,že aj ostatní členovia majú pohľadávky  voči združeniu .Pán 

starosta zodpovedal , že áno 4 obce.  

Pán Matus sa informoval ,či  uvedená pohľadávka obsahuje aj tohoročný členský príspevok. 

Pán starosta zodpovedal , nie na rok 2015 bude členský príspevok 0,332 EUR x počet obyva-

teľov. 

Pán starosta dal hlasovať , kto je za zaplatenie členského príspevku od roku 2008 -2014 

v sume 6047,23 EUR. 

     

 Hlasovalo za: 7 poslancov  

Zdržal sa hlasovania:1/ Á.Horváth/ 

Hlasoval proti :0 



-Pán starosta informoval poslancov , že  za úspešné zistenie dotácie na cyklotrasu s Regionál-

nou rozvojovou agentúrou  Podunajsko, ktorá vypracovala projekt , bola podpísaná zmluva 

o osobitnú odmenu vo výške 2% z finančného príspevku  v sume 9611,50 EUR na ktorú bola 

vystavená faktúra v roku 2012 .  To sa týka obce Vrakúň ,Kútniky a Kostolné Kračany  a na 

našu obec pripadá z toho 5334,38 Eur. 

Pán Fazekas navrhuje uvedenú odmenu za obec t.j. sumu 5334,38 EUR zaplatiť. 

Pán Horváth mal pripomienku , že po vyúčtovaní dotácie na cyklotrasu zostávajú  nadbytočné 

financie a z toho môžu byť vrátené obci peniaze na vyplatenú  odmenu .   

 

     

 Hlasovalo za: 7 poslancov  

Zdržal sa hlasovania:1/ Á.Horváth/ 

Hlasoval proti :0 

    

-Žiadosť o jednorazový príspevok v hmotnej núdzi –Mária Lakatosová  

Pán starosta k žiadosti mal pripomienku ,že pani Lakatosová okrem príjmu  , ktorú uviedla 

v žiadosti má príjem za výchovu svojich  5 vnúčat a k tomu aj   rodinné prídavky a spolu má 

príjem 791,20 EUR. Okrem toho pripomenul ,že menovaná má nedoplatky voči obci  za 

odvoz odpadu za rok 2009-2010 v sume 374 EUR . 

Pán Horváth navrhuje priznať jednorazový príspevok v sume 198,09 EUR. 

Pán Bleho  pripomenul , že žiadateľka neuviedla skutočné údaje o príjme , a keď nie je  života 

ohrozujúcom stave  nemá nárok na príspevok . 

Pán starosta informoval poslancov aj o tom  , že boli na hygiene s detskou lekárkou nakoľko 

je potrebné  v Majeri vykonávať  liečbu hlísty na detí aj na dospelých a vykonať dezinfekciu 

domu a studne.  

Pán starosta dal hlasovať ,že kto je za to ,aby menovanej bola priznaná jednorazová dávka 

v hmotnej núdzi. 

     

 Hlasovalo za: 1 poslanec/ Á.Horváth /  

Zdržal sa hlasovania:6 poslancov 

/T.Halász, G.Méhes, G.Bleho , J.Sóki , 

I.Matus,P.Kiss/ 

 Hlasoval proti : 1/ J.Fekete/ 

-Žiadosť o úpravu kúpnej ceny pozemku -Zuzana Stanyíková  

Pán starosta informoval poslancov , že menovaná má uzavretú kúpnu zmluvu  na  pozemok 

pod svojim rodinným domom  č. p. 1239/3 v kat.ú. Vrakúň  za kúpnu cenu 3000 EUR.Na 

zaplatenie kúpnej ceny mala splátkový kalendár a už zaplatila 1600 EUR. Nakoľko  je vdova, 

jej dôchodok nepostačuje na vyplatenie celej kúpnej ceny ,preto žiada o odpustenie zvyšnej  

kúpnej ceny. 

Pán Fekete pripomenul , že menovaná raz už odkúpila pozemok aj s rodinným domom ,ale na 

katastri niekto urobil chybu a nemala prepísanú do vlastníctva, preto navrhuje odpustiť 

zvyšnú kúpnu cenu .  

Pán starosta dal hlasovať ,kto je za odpustenie zvyšnej ceny   a tým aj  za zrušenie  uznesenia 

obecného zastupiteľstva  č. 29/2013 zo dňa 20.06.2013.  

Hlasovalo za: 8 poslancov  

Zdržal sa hlasovania: 

Hlasoval proti :0 

 

    

13./Interpelácie poslancov 



Pán Horváth sa informoval o  projekte na kanalizáciu či bude prepracovaná , ďalej žiada 

úpravu cesty pred penziónom  Flórián.   

Pán starosta zodpovedal že nakoľko bola vybraná alternatíva napojenia na čističku 

v Dunajskej Strede cez Kostolné Kračany, treba prepracovať projekt  ,ďalej keď sa zlepší 

počasie budú opravené cesty. 

Pán Halász –dostal ponuku na led osvetlenia, doniesli  by projekty a cenovú ponuku. 

Pán Horváth mal pripomienku-  220 žiaroviek už  boli vymenených, pán starosta poznamenal, 

že s právnikom preverujú existujúcu zmluvu s Fin Mos-om. 

Pán Kiss – navrhuje modernizovať  sociálne miestnosti v materskej škole ,vymeniť umývadlá  

a vyriešiť teplú vodu . 

Navrhuje umiestniť tabule na označenie ulíc a umiestniť smerovky  účelom orientácie v obci, 

ďalej pri altánku v cintoríne treba vyrovnať  plochu so štrkovinou , alebo pokračovať 

vybudovaním chodníka.  

 Pán starosta zodpovedal , že na modernizáciu MŠ bude vypísaná súťaž.Úprava plochy 

v cintoríne bude riešená naraz  po vybudovaní stien na umiestnenie úrn. Informoval poslancov 

aj o tom ,že  

zakúpené mikrofóny museli vrátiť naspäť a treba nájsť iné riešenie , nakoľko nefungovali 

riadne. 

Pán Sóki mal pripomienku , že dotáciu pre MŠ môžu využiť aj cez Napraforgó társulás alebo 

cez Nyékvárkonyi polgári társulás. 

Pán Valent Kiss žiada súhlas obecného zastupiteľstva ,aby nájomnú zmluvu na prenájom 

pozemkov na poľovnícke účely mohol podpísať novozvolený  pán  starosta.  

 

Pán starosta dal hlasovať , kto je za to ,aby pán starosta bol splnomocnený na vykonávanie 

všetkých právnych a iných úkonov týkajúce sa užívania  poľovníckych pozemkov vo 

vlastníctve obci pre Poľovnícke združenie Vrakúň , ohľadom výkonu 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.   

 

 

Hlasovalo za: 8 poslancov  

Zdržal sa hlasovania: 

Hlasoval proti :0 

 

Po prerokovaní programu a schválení uznesení pán starosta  zasadanie uzavrel 

a poďakoval za účasť. 

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

  starosta obce                                                   overovateľ 

                                                                       

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

        overovateľ   

       

 

 

 

  Podpísané dňa: 

 

 



 
 


