Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni , konaného dňa
24.novembra 2016 o 18.00 hod.
Program zasadnutia :
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Vymenovanie zapisovateľa a overovateľov.
3. Čerpanie rozpočtu obce v roku 2016 a schválenie rozpočtu obce na rok
2017
4. Schválenie VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vrakúň.
5. Schválenie VZN č.2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj.
6. Schválenie VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vrakúň.
7. Schválenie zrušenia VZN č. 3/2014 o podmienkach umiestňovania
reklamných, propagačných a informačných zariadení
8. Prerokovanie výročnej správy obce za rok 2015
9. Mikroregión Warkun –cyklotrasy bez hraníc –štúdie a plány výstavby –
návrh
10. Prerokovanie návrhu na vedenie obecnej kroniky
11. Udelenie čestného občianstva -návrh
12. Prerokovanie došlých žiadostí .
13. Interpelácie starostu .
14. Interpelácie poslancov.
15. 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
Peter Kiss
Hlasovalo za : 7 poslancov
Zdržal sa hlasovania :2 poslanci/P.Kiss,T.Halász/
Hlasovalo proti: 0

3./Čerpanie rozpočtu obce v roku 2016 a schválenie rozpočtu obce na rok 2017
Pán starosta odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce, pánovi Ravaszovi, aby oboznámil
poslancom svoje stanovisko k čerpaniu rozpočtu obce za rok 2016.
Pán Ravasz konštatoval , že pri čerpaní rozpočtu boli dodržané všetky zákony a smernice
súvisiace s čerpaním rozpočtu a poznamenal , že písomné vyjadrenie priloží k zápisnici. /viď.
v prílohe zápisnice/
-pán Horváth Ákos k čerpaniu rozpočtu za rok 2016 mal pripomienku , že jednotlivé položky
boli v celkovej výške čerpané, ale extrémne prečerpania neboli, prečerpania treba sledovať
a prerokovať pred zastupiteľstvom. K návrhu rozpočtu na rok 2017 tiež mal pripomienky,
zakúpenie nového traktora- pán starosta zodpovedal, že plánuje zakúpenie cez regionálny
projekt. Pán Horváth pripomienkoval údržbu verejnej zelene, pán starosta k tomu uviedol , že
bude vybudovaný oddychový park vedľa hotela Amade , údržba okolia obecného
úradu, materskej školy a okolie štadiónu. Rekonštrukciu materskej školy plánuje z dotácie
,ale zatiaľ neboli pre obec vhodné podmienky, boli viazané k zvýšeniu počtu detí v škôlke.
Ďalej uviedol , že plánuje na školskej jedálni vymeniť okná a treba riešiť aj problém
vykurovania, treba odpojiť kúrenie zo školy a namontovať plynové kotle, aby mohli
regulovať kúrenie v jedálni. Na vybudovanie podkrovia na školskej jedálni bol podaný projekt
na dotáciu ,ale nebol úspešný, plánuje podať žiadosť na nový projekt, ktorý bude ukončený
do februára 2017. Ďalej má predstavu na vybudovanie krytého schodiska k veľkej sále
v športovej budovy. V parku Gál Ferenc treba vybudovať zavlažovanie.
-Pán Sóki poznamenal , že financie za odpredaj lesných pozemkov treba využiť na konkrétne
vývojové práce.
Pán starosta dal hlasovať o čerpanie rozpočtu za rok 2016.
Hlasovalo za :9 poslancov
Zdržal sa hlasovania :0
Hlasovalo proti: 0
Pán starosta dal hlasovať o schválenie rozpočtu za rok 2017.
Hlasovalo za :9 poslancov
Zdržal sa hlasovania :0
Hlasovalo proti: 0
4./Schválenie VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vrakúň.
Pani Nagyová k tomu pripomenula , že je zmena len pri oslobodení od dane a určila sa
sadzba za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín.
Pán starosta dal hlasovať o schválenie VZNč.1/2016.
Hlasovalo za :6 poslancov
Zdržal sa hlasovania :3 / R. Uher, G.Méhes,Á.Horváth/
Hlasovalo proti: 0
5./Schválenie VZN č.2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj.
Pán Méhes poznamenal , že pre obec je to príjem ,ale nevhodné pre staviteľov.
Hlasovalo za :0 poslancov
Zdržal sa hlasovania :0
Hlasovalo proti: 9
Týmpádom spadá toto číslo návrhu VZN a posúva sa na ďalšie VZN.

6./Schválenie VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Vrakúň.
Pán starosta dal hlasovať o schválenie VZNč.2/2016.
Hlasovalo za :9 poslancov
Zdržal sa hlasovania :0
Hlasovalo proti: 0
7/Schválenie zrušenia VZN č. 3/2014 o podmienkach umiestňovania reklamných,
propagačných a informačných zariadení.
Nakoľko toto VZN je nad rámec zákona, treba ho zrušiť.
Hlasovalo za :9 poslancov
Zdržal sa hlasovania :0
Hlasovalo proti: 0
8./Prerokovanie výročnej správy a audítorskej správy obce za rok 2015
Predloženú výročnú správu o hospodárení obce za rok 2015 OZ berie na vedomie.
Predloženú auditorskú správu za rok 2015 OZ berie na vedomie.
9./Mikroregión Warkun –cyklotrasy bez hraníc –štúdie a plány výstavby –návrh
Pán starosta informoval poslancov s projektom cyklotrasa bez hraníc -3. Etapa výstavby
v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika –Maďarsko,kód výzvy :SK-HU/1601
kde sa plánuje výstavba úseku 109-02- Prispôsobenie nemotorickej komunikácie pre cyklistov
Vrakúň ,109-09 Nemotorická komunikácia pre cyklistov a 109-10 Cesta Vrakúň –Povoda
/úsek 4,6/.
Pán starosta dal hlasovať o vstupe do projektu a zabezpečenie finančnej spoluúčasti vo výške
5% z celkových oprávnených nákladov za obec Vrakúň .
Hlasovalo za :9 poslancov
Zdržal sa hlasovania :0
Hlasovalo proti: 0
10./Prerokovanie návrhu na vedenie obecnej kroniky
Pán starosta informoval poslancov , že od roku 2016 bude vedená kronika veľkoobce Vrakúň,
ktorú by viedol pán Vincent Lelkes mesačne za 50 EUR.
Hlasovalo za :9 poslancov
Zdržal sa hlasovania :0
Hlasovalo proti: 0
11./Udelenie čestného občianstva –návrh
Pán starosta navrhol udeliť čestné občianstvo najstaršiemu občanovi obce pánovi Rudolfovi
Kósa , ktorý 14.12.2016 dosiahne 105. vek svojho života.
Hlasovalo za :9 poslancov
Zdržal sa hlasovania :0
Hlasovalo proti: 0

12./ Prerokovanie došlých žiadostí .

- Ildikó Derzsiová žiada odkúpenie pozemku v kat.ú. Vrakúň, parc.č.152/48 vo výmere 81 m².
Pán starosta navrhuje predať uvedený pozemok za 20 EUR/m² dôvodu hodného osobitného zreteľa
vzhľadom na to , že žiadateľka susedný pozemok užíva už 10 rokov a na pozemku p.č. 152/6
prevádzkovala predajňu ,ktorú kvôli modernizácie zbúrala a namiesto realizovala novostavbu predajne
a chce tento pozemok dokúpiť. Predmetný pozemok je pre obec nepotrebný a nemôže ho využiť na svoje
účely.

Hlasovalo za :9 poslancov
Zdržal sa hlasovania :0
Hlasovalo proti: 0
-Ing. Sebő Ladislav ,Kračanská cesta 2265/48, Dunajská Streda žiada o uzavretie zmluvy
o budúcej zmluve .
Pán Sebő na parcelách č. 264/17,264/44, 264/16,264/45 v kat.ú Vrakúň plánuje uskutočniť
individuálnu bytovú výstavbu 17 rodinných domov aj s výstavbou inžinierskych sietí .
Vybudované cestné teleso s chodníkom a zeleným pásom plánuje odovzdať do vlastníctva
Obce Vrakúň bezplatným prevodom a žiada OZ o súhlas na uzavretie zmluvy o budúcej
zmluve o prevzatí spomínanej stavby do vlastníctva obce.
Hlasovalo za :8 poslancov
Zdržal sa hlasovania :1 / Á.Horváth/
Hlasovalo proti: 0
-Harmónia –Cena maďarskej hudby na Slovensku žiada o jednorazovú finančnú podporu
minimálne 100 EUR, za poďakovanie doručia 2 ks bezplatné vstupenky na účasť na gala
vystúpenie.
Hlasovalo za :3 poslanci /J.Fekete, G.Bleho,T.Halász/
Zdržal sa hlasovania :5 poslancov / Á.Horváth,R. Uher,
G.Méhes,P.Kiss,I. Matus /
Hlasovalo proti: 1poslanec /J.Sóki/
-Nadácia Geriho zázračná lampa vo Veľkom Mederi žiada o finančnú podporu.
Pán Uher navrhuje ,aby o také finančné podpory do 100 EUR mohol rozhodovať sám pán
starosta .
Pán Sóki navrhuje ,aby boli finančne podporované talenty v obci alebo organizácie.
Pán Kiss nemusíme každej takej žiadosti vyhovieť.
Hlasovalo za :1 poslanec /G.Méhes/
Zdržal sa hlasovania : 4 poslanci / Á.Horváth,
J.Fekete,T.Halász,G.Bleho /
Hlasovalo proti: 4 poslanci / J.Sóki,P.Kiss,
I.Matus,R.Uher/
-K žiadosti z minulého zasadania: Štefan Kováčik žiada riešenie vlastníckeho vzťahu
k pozemku č. 27/6 v kat.ú. Nekyje na Ostrove .
Nakoľko nepredložili dodnes žiadne doklady o výmene pozemku o žiadosti sa nemôže
rozhodovať .
13./Interpelácie starostu .
Pán starosta informoval OZ o uskutočnených podujatiach:
- 18.nov. sa konala oslava 5. výročia pomenovania Móra Ferenc ZŠ , odhalenie žulovej
dosky.
-pokračujú sa vonkajšie práce okolo kostola, boli uložené obrubníky a zámková dlažba.
-prebieha vybudovanie oddychového parku vedľa hotela Amade.
- pre klub dôchodcov a pre spevácky zbor bol vyrobený nový nábytok

- autobusová zastávka, nakoľko bola zničená pri zastávke Malý háj, bola premiestnená na
Hlavnú ulicu v časti Nekyje na Ostrove kde bola bývalá pošta.
-Obdržali sme nové dopravné značky namiesto opotrebované ,budú v blízkej budúcnosti
umiestnené.
-Podali sme žiadosť na Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. v Nitre, aby nárokovali
dotáciu z vlastného rozpočtu na vybudovanie kanalizácie vo Vrakúni. To by bolo výhodné
pre našu obec kvôli tomu , že spoluúčasť nemusí obec financovať z vlastného rozpočtu.
Keď nebudeme úspešný ako obec súhlasíme s tým, aby ZVS,a.s. v Nitre požiadala Európsky
úrad o dotáciu.
Hlasovalo za :9 poslancov
Zdržal sa hlasovania :0
Hlasovalo proti: 0
-pán starosta predložil návrh na odpísanie nevymožiteľných daňových nedoplatkov
a daňových pohľadávok /viď. v prílohe zápisnice/.
Za odpis nevymožiteľných daňových nedoplatkov a daňových pohľadávok v celkovej výške
1955,93 EUR hlasovali nasledovne :
Hlasovalo za :9 poslancov
Zdržal sa hlasovania :0
Hlasovalo proti: 0
-pán starosta pozýval poslancov na oslavu jubilantov 25.11.2016.
14./Interpelácie poslancov
-pán Uher – informoval sa ,či hlásenie cez rozhlas nie je možné v pôvodnej forme tj. najprv
v maďarskom jazyku až potom slovenskom jazyku.
Pán starosta poznamenal , že zákon predpisuje hlásiť cez rozhlas v slovenskom jazyku až
potom v jazyku národnostných menšín, a keď zákon porušíme môžeme dostať pokutu do
výšky 5000 EUR.
-Pán Sóki treba vyčkať ako reagujú na zákonné predpisy okolité obce, aby zbytočne sme
nepritiahli médiá.
-pán Halász ,treba vyzvať cyklistov, aby využívali v obci cyklotrasu
Pán starosta pripomenul , že to skúsi riešiť s políciou v Gabčíkove.
Ďalej žiada odstrániť kríky zasahujúce do cesty smerom na Mad .
-Pán Méhes- s Pani Csánoovou hovoril, Baba-mama klub naďalej užíva priestory v bývalej
budove obecného úradu.
-Pán Horváth, pýtal sa na úpravu cintorína v časti Nekyje na Ostrove , a na urny ,
Pán starosta zodpovedal , že treba vybrať skaly a korene až potom je možné vykonať úpravu
cintorína, a urnová stena je už urobená v cintoríne vo Vrakúni .
Po prerokovaní programu a schválení uznesení pán starosta zasadanie uzavrel a poďakoval za
účasť.
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Podpísané dňa: 05.12.2016

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, konaného dňa
24.novembra 2016 o 18.00 hod.
Program zasadnutia :
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Vymenovanie zapisovateľa a overovateľov.
3. Čerpanie rozpočtu obce v roku 2016 a schválenie rozpočtu obce na rok
2017
4. Schválenie VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vrakúň.
5. Schválenie VZN č.2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj.
6. Schválenie VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vrakúň.
7. Schválenie zrušenia VZN č. 3/2014 o podmienkach umiestňovania
reklamných, propagačných a informačných zariadení
8. Prerokovanie výročnej správy obce za rok 2015
9. Mikroregión Warkun –cyklotrasy bez hraníc –štúdie a plány výstavby –
návrh
10. Prerokovanie návrhu na vedenie obecnej kroniky
11. Udelenie čestného občianstva -návrh
12. Prerokovanie došlých žiadostí .
13. Interpelácie starostu .
14. Interpelácie poslancov.
15. Rôzne, diskusia
Obecné zastupiteľstvo vo Vrakúni na svojom zasadnutí dňa 24.novembra 2016 na základe
predložených materiálov a návrhov prijalo nasledovné uznesenia :
K bodu č. 3 Čerpanie rozpočtu obce v roku 2016 a schválenie rozpočtu obce na rok 2017
Uznesením č. 36 /2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rozpočtu obce za rok 2016
K bodu č. 3 Čerpanie rozpočtu obce v roku 2016 a schválenie rozpočtu obce na rok 2017
Uznesením č. 37 /2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce za rok 2017
K bodu č.4 Schválenie VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vrakúň.
Uznesením č. 38 /2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vrakúň.
K bodu č.5 Schválenie VZN č.2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj.
Uznesením č. 39 /2016
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje VZN č.2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj, týmpádom
spadá toto číslo návrhu VZN a posúva sa na ďalšie VZN.
K bodu č. 6 Schválenie VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Vrakúň.
Uznesením č. 40 /2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vrakúň.
K bodu č. 7 Schválenie zrušenia VZN č. 3/2014 o podmienkach umiestňovania reklamných,
propagačných a informačných zariadení
Uznesením č. 41 /2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenia VZN č. 3/2014 o podmienkach umiestňovania
reklamných, propagačných a informačných zariadení
K bodu č. 8 Prerokovanie výročnej správy a audítorskej správy obce za rok 2015
Uznesením č. 42 /2016
Obecné zastupiteľstvo predloženú výročnú správu o hospodárení obce za rok 2015 OZ berie na
vedomie.
K bodu č. 8 Prerokovanie výročnej správy a audítorskej správy obce za rok 2015
Uznesením č. 43 /2016
Obecné zastupiteľstvo predloženú audítorskú správu za rok 2015 OZ berie na vedomie.
K bodu č.9 Mikroregión Warkun –cyklotrasy bez hraníc –štúdie a plány výstavby –návrh
Uznesením č. 44 /2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup do projektu cyklotrasa bez hraníc -3. Etapa výstavby
v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika –Maďarsko,kód výzvy :SK-HU/1601 kde sa
plánuje výstavba úseku 109-02- Prispôsobenie nemotorickej komunikácie pre cyklistov Vrakúň
,109-09 Nemotorická komunikácia pre cyklistov a 109-10 Cesta Vrakúň –Povoda /úsek 4,6/
a schvaľuje zabezpečenie finančnej spoluúčasti vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov
za obec Vrakúň .
K bodu č. 10 Prerokovanie návrhu na vedenie obecnej kroniky
Uznesením č. 45 /2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje od roku 2016 vedenie kroniky veľkoobce Vrakúň, ktorú by
viedol pán Vincent Lelkes mesačne za 50 EUR.
K bodu č. 11 Udelenie čestného občianstva -návrh
Uznesením č. 46 /2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udeliť čestné občianstvo najstaršiemu občanovi obce pánovi
Rudolfovi Kósa , ktorý 14.12.2016 dosiahne 105. vek svojho života.
K bodu č. 12 Prerokovanie došlých žiadostí .
Uznesením č. 47 /2016
OZ s c h v a ľ u j e podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku
parc.č. 152/48 vo výmere 81 m² nachádzajúceho sa v obci Vrakúň, k.ú. Vrakúň , vedenej na LV
č. 967 Okresným úradom v Dunajskej Strede odbor katastrálny v prospech pani Ildikó Derzsiovej
rod. Jávorčíkovej, nar. 27.01.1970, r.č. 705127/6452, bytom Dunajská Streda,
Málotejedská 1463/54 do jej výlučného vlastníctva v podiele 1/1-iny k celku za kúpnu cenu
20 EUR/m² tj.celkom 1620 EUR,slovom tisícšesťstodvadsať euro.Výdavky súvisiace zápisom
pozemku hradí pani Derzsiová.

Dôvodom hodného osobitného zreteľa podľa zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov je, že žiadateľka predmetný pozemok užíva už 10 rokov a poze-mok
hraniční s pozemkom, parc.č.152/6 vo vlastníctve žiadateľky na ktorom prevádzkovala predajňu
,ktorú kvôli modernizácie zbúrala a namiesto realizovala novostavbu predajne. Stavebný úrad od
nej požaduje právny vzťah k predmetnému pozemku. Predmetný pozemok je pre obec
nepotrebný a nemôže ho využiť na svoje účely.
K bodu č. 12 Prerokovanie došlých žiadostí .
Uznesením č. 48 /2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na parcelách č. 264/17,264/44, 264/16,264/45 v kat.ú Vrakúň
uskutočniť plánovanú individuálnu bytovú výstavbu 17 rodinných domov aj s výstavbou
inžinierskych sietí a súhlasí s uzavretím zmluvy o budúcej zmluve o prevzatí cestného telesa
s chodníkom a zeleným pásom do vlastníctva obce.
K bodu č. 12 Prerokovanie došlých žiadostí .
Uznesením č. 49 /2016
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje pre Harmónia –Cena maďarskej hudby na Slovensku
jednorazovú finančnú podporu.
K bodu č. 12 Prerokovanie došlých žiadostí .
Uznesením č. 50 /2016
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje pre Nadácia Geriho zázračná lampa vo Veľkom Mederi
jednorazovú finančnú podporu.
K bodu č.13 Interpelácie starostu .
Uznesením č. 51 /2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosť na Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť,
a.s. v Nitre, aby nárokovali dotáciu z vlastného rozpočtu na vybudovanie kanalizácie vo Vrakúni.
To by bolo výhodné pre našu obec kvôli tomu , že spoluúčasť nemusí obec financovať
z vlastného rozpočtu. Keď nebude úspešný ako obec súhlasia s tým, aby ZVS,a.s. v Nitre
požiadala Európsky úrad o dotáciu.
K bodu č. 13 Interpelácie starostu
Uznesením č. 52 /2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpis nevymožiteľných daňových nedoplatkov a daňových
pohľadávok v celkovej výške 1955,93 EUR .

