Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni , konaného dňa
22. júna 2017 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. Prehodnotenie ceny stočného (odvedenie a čistenie odpadovej vody) pre Amade
Chateau – návrh zmluvy.
4. Schválenie záverečného účtu obce Vrakúň a rozpočtového hospodárenia za rok
2016.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Vrakúň za rok 2016.
6. Prerokovanie došlých žiadostí.
7. Interpelácie starostu.
8. Interpelácie poslancov .
9. Rôzne, diskusia.
1./ a) Zasadanie otvoril starosta obce, PaedDr. Štefan Fazekas. Privítal poslancov obecného
zastupiteľstva a hostí. Nakoľko pán Bc. Vojtech Ravasz, hlavý kontrolór obce kvôli úrazu sa
nemohol zúčastniť na zasadnutí, bod č. 5.z programu bude vynechaný. Po otvorení rokovania
pán starosta konštatoval, že 8 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných (nie je
prítomný pán Halász Tibor), zasadnutie je uznášania schopné.
b) Pán starosta predložil upravený návrh programu zasadnutia na schválenie.
Hlasovalo za: 8 poslancov
2./ Pán starosta určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a to nasledovne:
Zapisovateľ
: Edina Méhesová
Overovatelia

:

Ing. Gabriel Bleho
Mgr. Rudolf Uher
Hlasovalo za: 6 poslancov
Zdržali sa : 2 poslanci (Bleho, Uher)
Hlasovalo proti: 0 poslancov

3./ Prehodnotenie ceny stočného (odvedenie a čistenie odpadovej vody) pre Amade
Chateau – návrh zmluvy.
Na základe Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach pán Tamás Gál,
správca Amade Chateau sa sťažoval za privysoké kanalizačné poplatky kaštieľa. Po
preštudovaní zákona musíme konštatovať, že táto sťažnosť je opodstatnená, a bude podpísaná
nová zmluva medzi obecným úradom a kaštieľom. Na základe novej zmluvy kaštieľ bude
platiť zákonom stanovený najvyšší kanalizačný poplatok už len za reálne použitú vodu Pán
Sóki navrhol, aby obec namontoval vodomer na meranie odpadovej vody.

Pán starosta dal hlasovať o predloženom návrhu.
Hlasovalo za: 8 poslancov
4./ Schválenie záverečného účtu obce Vrakúň a rozpočtového hospodárenia za rok 2016.
Pán starosta obce dal hlasovať za schválenie záverečného účtu obce Vrakúň a rozpočtového
hospodárenia za rok 2016 bez výhrad.
Hlasovalo za: 8 poslancov
5./ vypadá
6./ Prerokovanie došlých žiadostí
- Pani Magdaléna Juhászová, bytom Vrakúň, Konečná ulica 686/21, by chcela odkúpiť od
obce pozemok, na ktorom stojí ich garáž, číslo parcely 1479/133- zastavaná plocha vo
výmere 7 m2 a číslo parcely 1479/134- zastavaná plocha vo výmere 13 m2, spolu 20 m2,
ktorý je neprístupný ostatným občanom obce.
Pán starosta dal hlasovať, aby pozemky boli predané dôvodom hodného osobitného zreteľa za
cenu 5,-€/m2
Hlasovalo za: 8 poslancov
- Pán starosta dal hlasovať spolufinancovanie 5% z celkových výdavkov z vlastných
prostriedkov na realizáciu projektu: „Rekonštrukcia prístrešku na garáž pre hasičské auto” vo
výške 1574,23 €.
Hlasovalo za: 8 poslancov
7./Interpelácie starostu.
Pán starosta informoval OZ o uskutočnených podujatiach:
28.4.2017 – zber odpadov na území obce
29.4.2017 - Matus Ernő a Občianske združenie Napraforgó usporiadali večer piesní na
pamiatku Méhes Juraja v kultúrnom dome
30.4.2017 - na území penzióna Flórian sme usporiadali majáles, kde sme postavili máj.
Úroveň podujatia so svojimi vystúpeniami zvýšili tak ženský spevácky zbor ako aj žiaci
Základnej školy Móru Ferenca
6.5.2017 - vo veľkej hale pri futbalovom ihrisku sa uskutočnil charitatívny ples materskej
školy
7.5.2017 - v kultúrnom dome sme pozdravili matky, babky a prababky z príležitosti „Dňa
matiek“
14.5.2017 Miestny Červený kríž a samospráva usporiadali tradičný „Beh pre zdravie“, na
ktorom sa zúčastnilo 72 pretekárov
20.5.2017 - samospráva spolu s miestnym rybárskym zväzom usporiadali pamätnú rybársku
súťaž na pamiatku Molnár Gašpara na jazere Magla, na ktorej súťažilo 75 rybárov z obce
1.- 2. 6. 2017 - ulice v obci boli upratané regionálnym čistiacim autom
11.6.2017 - v rámci Turičnej bohoslužby bolo odovzdané aj úplne obnovené okolie kaplnky,
V ten deň sme slávili aj pribíciát v Komárne, kde na slávnostnej omši Trnavský arcibiskup
vysvätil nášho občana z Nekyje na Ostrove, Sankó Szabolcsa za kňaza.

– dokončili sme výstavbu vodovodu v obci, vymenili sme nádrž na vodu v miestnosti na
futbalovom ihrisku , ktorá už bola v zlom stave, tak isto aj vodovodné potrubie na moste cez
kanál S7, nakoľko sme na ňom museli stále opravovať vzniknuté praskliny.
- v dňoch 7. a 16. júna pomocou štátneho financovania v obci bol vykovaný postrek proti
komárom
- podali sme žiadosť o štátnu podporu na vybudovanie detského ihriska pri multifunkčnom
ihrisku. Vyhodnotenie žiadostí očakávame na konci budúceho mesiaca.
- podali sme žiadosť na finančnú podporu na modernizáciu osvetlenia telocvične pri ZŠ
Móra Ferenc. Pri úspešnom výberovom konaní bude inštalované tzv. denné osvetlenie.
- od 4. 8. do 12.8.2017 bude v obci fungovať umelecký tábor, kde 5-6 akademických maliarov
bude maľovať významné pamiatky obce.
8./ Interpelácie poslancov.
Pán Uher:
- vyjadril svoju spokojnosť so zrekonštruovaním okolia miestnej kaplnky.
Pán Méhes:
- vyjadril svoju spokojnosť, že konečne umiestnili dopravné zrkadlo v križovatke pri hostinci
Texas,
- poznamenal, že dvere na WC v parku Gál Ferenca sú odtrhnuté. Pán starosta už vedel
o tom a už odstránili tento nedostatok.
- ďalej sa informoval o kamerovom systéme – p. starosta dodal, že ešte nemáme odpoveď
Pán starosta:
- na automatické zavlažovanie v miestnom parku Gál Ferenc do 15000 €-ig netreba vypísať
verejné obstarávanie. Máme jednu ponuku od Interagroservis - Ing. Peter Böhm, za13 480 €,
bez studne. Zavlažovanie chceme uskutočniť pomocou vlastnej studne, čakáme ešte najmenej
2 ponuky a prácu dostane firma s najnižšou ponukou.
Pán Sóki:
- Odporúča vŕtanú studňu, čo stojí cca 800 €, nakoľko máme ponorné čerpadlo.
Pán Horváth:
- niečo by mali urobiť aj so stromami v parku, čo najskôr treba zabezpečiť zavlažovanie a sú
tam také kritické časti, kde chýbajú priekopy. Pán Starosta odpovedala, že na oboch stranách
budú stromy a makadám, aby voda mohla odtiecť.
Pán Kiss:
- vodné čerpadlo by nemalo byť v malom domčeku, ale on by to dal do podzemnej šachty,
aby nedošlo k jeho poškodeniu. Starosta na to odpovedal, že nad zemou by bolo oveľa
jednoduchšie a nebolo by to také drahé.
- konštatoval, že na ceste z Kračian je tabuľa s názvom obce zarastená stromom.
Pán Fekete:
- zo smeru Gabčíkovo tabuľu s názvom obce treba premiestniť o 20 m smerom na Gabčíkovo,
pretože nie je na dobrom mieste.
Pán Sóki:
- na futbalovom ihrisku treba pozrieť elektrické vedenie v čerpacom dome

- Odporúčal, aby veci patriace klubu Hegyen-völgyön pre turistické detské tábory boli
umiestnené v takých miestnostiach, kam sa zmestia aj ich veci. Nejaká garáž by mohla byť
vhodným miestom.
9./ Rôzne, diskusia.
Neboli žiadne.

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

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

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

Podpísané dňa: 26.06.2017

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, konaného dňa 22. júna 2017
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. Prehodnotenie ceny stočného (odvedenie a čistenie odpadovej vody) pre Amade
Chateau – návrh zmluvy.
4. Schválenie záverečného účtu obce Vrakúň a rozpočtového hospodárenia za rok
2016.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Vrakúň za rok 2016.
6. Prerokovanie došlých žiadostí.
7. Interpelácie starostu.
8. Interpelácie poslancov .
9. Rôzne, diskusia.
Obecné zastupiteľstvo vo Vrakúni na svojom zasadnutí dňa 22. júna 2017 na základe
predložených materiálov a návrhov prijalo nasledovné uznesenia:
K bodu č. 3.- Prehodnotenie ceny stočného (odvedenie a čistenie odpadovej vody) pre Amade
Chateau – návrh zmluvy.
Uznesením č. 12/2017
OZ schvaľuje
cenu za poskytnuté služby za odvedenie a čistenie odpadových vôd. V súlade s cenníkom
zverejnenom na webovej stránke spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949, ktorá je určená
Úradom pre reguláciu sieťových odvetní Slovenskej republiky vo výške 0,8538 €/m 3 bez
DPH (1,0246 €/m3 s DPH) a je platná do 31.12.2021, a to podľa skutočného objemu
odvedenej a čistenej odpadovej vody.
Dodávateľ bude účtovať výkon odvedenia a čistenia odpadových vôd Odberateľa v m3 podľa
skutočného objemu odvedených odpadových vôd. Zmluvné strany sa dohodli, že počnúc
dňom 01.10.2017 bude objem odvedených odpadových vôd v objekte hotela zisťovaný a
následne fakturovaný na základe údajov z kalibrovaného meradla Odberateľa umiestneného v
kanalizčnom potrubí.

K bodu č. 4. – Schválenie záverečného účtu obce Vrakúň a rozpočtového hospodárenia za rok
2016.
Uznesením č. 13/2017
OZ schvaľuje
záverečného účtu obce Vrakúň a rozpočtového hospodárenia za rok 2016 bez výhrad.

K bodu č. 6. - Prerokovanie došlých žiadostí.
Uznesením č. 14/2017
OZ schvaľuje
odpredaj pozemku parc.“C“ č. 1479/133- zastavaná plocha vo výmere 7 m2 a číslo parcely
1479/134- zastavaná plocha vo výmere 13 m2, spolu 20 m2 vedenej na LV č. 967 Okresným
úradom Dunajská Streda, odbor katastrálny, obec Vrakúň, k.ú. Nekyje na Ostrove, pre
kupujúcu Magdaléna Juhászová, bytom Vrakúň, Konečná ulica 686/21, do jej bezpodielového
vlastníctva, za kúpnu cenu 5,- €/m2 , o celkovej sume 100,- € (slovom: sto eur), pričom
kúpna cena bude kupujúcim uhradená v hotovosti v deň podpisu kúpnej zmluvy.
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 odkúpené parcely č. 1479/133 a
1479/1342 sú v jej bezprostrednom susedstve, ktorú užíva a ku ktorej je prístup iba cez
nehnuteľnosť kupujúcej.
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.
Uznesením č. 15/2017
OZ schvaľuje
spolufinancovanie 5% z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov na realizáciu projektu:
„Rekonštrukcia prístrešku na garáž pre hasičské auto” vo výške 1574,23 €.

