
Z á p i s n i c a 

    zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  vo  Vrakúni ,  konaného dňa 

25. októbra 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. Schválenie VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vrakúň. 

4. Kúpa služobného auta – návrh. 

5. Úprava rozpočtu č. 3 na rok 2018 a schválenie rozpočtu obce na rok 2019. 

6. Prerokovanie došlých žiadostí. 

7. Interpelácia starostu. 

8. Interpelácie poslancov. 

9. 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 všetkých 9 poslancov obecného zastupiteľstva je 

prítomných, zasadnutie  je uznášania schopné. 

 

b) Pán starosta predložil návrh programu zasadnutia na schválenie. 

 

          Hlasovalo za: 9 poslancov 

2./  Pán starosta určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a to nasledovne: 

Zapisovateľ      :      Edina Méhesová   

                                                                             

Overovatelia    :       Ing. János Fekete 

                                  Ing. Gabriel Bleho 

 

Hlasovalo za: 7 poslancov 

Zdržali sa: 2 poslanci (Fekete, Bleho) 

Hlasovalo proti: 0 poslanec 

 

 

3./ Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Vrakúň. 
Obci sa každoročne navyšujú náklady za zber a uloženie komunálneho odpadu a drobného 

stavebného odpadu  a obyvateľmi obce  vyprodukované odpady sa od roku 2008 zdvojnásobili, 

preto obec musí postupne zvýšiť aj poplatok za odpad, čo  od roku 2019 v prepočte na osobu za 

rok  bude činiť 20,-€. Toto je ešte stále len minimálne zvýšenie oproti  vynaložených nákladov 

obce, a v okolitých obciach táto suma je vyššia.  

Pán starosta dal hlasovať o schválení VZN č.1/2018 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vrakúň. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 



 

4./ Kúpa služobného auta – návrh.  

Vzhľadom k tomu, že na služobné aute zn. Škoda SuperB je veľa najazdených kilometrov 

vozidlo je opotrebované a zvýšili na náklady za údržbu a opravy, preto obecný úrad zvažuje 

kúpiť nové služobné auto. Zostatkovú hodnotu služobného auta by obec mohla použiť ako 

akontánciu. Nové auto by sme kúpili na lízing na 5 rokov, aby sme nezaťažili rozpočet obce. 

Pán Sóki navrhol auto predať, nakoľko by obec s predajom mohla získať  viac peňazí za auto. 

Pán starosta dal hlasovať, aby nové služobné auto typu Škoda SuperB obec kúpila na 5 ročný 

lízing alebo úver. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

 

5./ Úprava rozpočtu č. 3 na rok 2018 a schválenie rozpočtu obce na rok 2019. 

Pán starosta dal hlasovať za schválenie úpravy rozpočtu č. 3 na rok 2018. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

Pán starosta dal hlasovať za schválenie rozpočtu obce na rok 2019. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

 

6./ Prerokovanie došlých žiadostí. 

- Erik Méhes, bytom Vrakúň, ul. Magla 799, získal titul: majster sveta. Poprosil OZ opäť 

o príspevok k výdavkom súvisiacich so súťažením. Pán starosta navrhol príspevok v hodnote 

1000,- EUR. Návrh bol predložený na hlasovanie.  

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

 

- Szabolcs Rózsa a Melinda Rózsaová, bytom Nová Ves 5995/56 Dunajská Streda, by chceli 

odkúpiť od obce pozemok v kat. území Vrakúň  parc. č. 378/56 – orná pôda  vo výmere 141 

m2. Pán starosta dal hlasovať, aby pozemok bol predaný za cenu 5,-€/m2 dôvodom hodného 

osobitného zreteľa , nakoľko pozemok je v bezprostrednom susedstve s ich pozemkom. 

Ďalej pán a pani Rózsovci navrhli, aby obec od nich odkúpila pozemok číslo parcely  378/55 

– orná pôda, kde sa nachádza cesta k jazeru Magla. Cena pozemku 5,- EUR/m2. Celková 

rozloha pozemku je 274 m2. Pán starosta dal hlasovať o návrhu. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

- Margita Kovácsová, Hlavná 13/93, Vrakúň žiada odkúpiť od obce pozemok parcely  registra 

„E” č. 95/2 – záhrada  vo výmere 2163 m2, zapísaný na LV č. 967, katastrálne územie Nekyje 

na Ostrove. Pán starosta dal hlasovať, aby pozemok bol predaný dôvodom hodného osobitného 

zreteľa za cenu 5,-€/m2, nakoľko pozemok je bezprostredne za ich pozemkom, ktorý už 

dlhodobo užívajú a udržiavajú. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 



- Pavel Kukucs, Záhradnícka ulica 168,  Vrakúň, požiadal obec o výmenu pozemkov, 

nakoľko podľa LV č.1613 na parcele č. 1442/2- zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 600 

m2 je spoluvlastníkom podielu 2/5 v rovnakom podiele ako obec Vrakúň 2/5. Na základe 

dohody o výmene pozemkov by obec odovzdala pánovi  Kukucsovi za jeho podiel pozemku 

na parcele č. 1442/2  časť  pozemku z LV č. 1612 na parc. č. 1364/3 a 1364/4 vo výmere 240 

m2. Pán starosta dal hlasovať, aby pozemky boli predané a odkúpené dôvodom hodného 

osobitného zreteľa za cenu 5,-€/m2.  

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

- Kinga Feketeová, Vinohrady 774/4, Vrakúň, žiada o príspevok obce k stravovaniu pre syna 

Lázára Feketeho,  z dôvodu  zlej finančnej situácie rodiny. 

Pán starosta navrhuje poskytnúť príspevok k stravovaniu do konca školského roka 2018/2019. 
 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

7./ Interpelácie starostu. 

Pán starosta informoval OZ o uskutočnených podujatiach: 

- 15.9.2018 - miestna organizácia Červeného kríža zorganizovala v parku Gaál Ferenc súťaž 

vo varení leča (Lecso fesztivál). Na súťaži sa zúčastnilo 16 družstiev.  

Ten istý deň sa konali v Budapesti dostihové preteky  Nemzeti vágta, na ktorom sa zúčastnil 

aj jazdecký klub z Vrakúňa. 

- 22.9.2018 – v Dolnom Bare na jazere Feederes sa konala rybárska súťaž pre pohár starostu. 

Napriek nepriaznivému počasiu sa zúčastnilo 46 rybárov.       

- 5.-7.10.2018 -  sme navštívili vo Villányi 31. Festival červeného vína.  

- 13.10.2018 -  vo veľkej sále obecného úradu bola prezentácia geografickej knihy obce 

Vrakúň  pod názvom „Nyékvárkony, mesél a szülőföld“. Na knižnej prezentácii sa zúčastnilo 

asi  200-220 občanov.  Autorka knihy,   Szerencsés Magdolna na mieste dedikovala knihy. 

- 14.10.2018 –Červený kríž organizoval dobrovoľné darovanie krvi.  

- 19.10.2018 – sa konala veľkolepá oslava jubilantov, na ktorej sa zúčastnilo 110 dôchodcov. 

Pre jubilejúcich dôchodcov sme pripravili kultúrny program, občerstvenie a darčeky. 

- 24.10.2018 – po rekonštrukcii sme dali oficiálne  do prevádzky materskú školu.  Pri tomto 

akte boli boli prítomní z Maďarska Grezsa István splnomocnenec ministra, predseda SMK 

József  Menyhárt a sekretár SMK Ádám Czibula.  

- 25.10.2018 – v Dunajskej Strede sa konala oslava Červeného kríža, kde vyznamenali vedúcu 

miestného Červeného kríža Katalin Antalovú, Petra Fülöpa, držitela zlatej Jánskej plakety a 

Attilu Jerábeka, držitela striebornej Jánskej plakety. 

 

Ďalšia aktivita starostu: 

- 1. októbra sa  začali práce ohľadom výstavby kanalizácie na ulici Svätého Jána, odkiaľ bude 

práca pokračovať nasledovne: ulica Pod záhradami, Kračanská cesta a Hlavná ulica. Nakoľko 

podľa zákona od 15.novembra do 15.marca na cestách II. a III triedy sú zakázané hocijaké 

úpravy,  preto práce môžu pokračovať na týchto úsekoch až po 15. marci. 

 

- ohľadom výstavby kanalizácie obec navrhuje odkúpiť od  MUDr. Farkasa Zoltána pozemok 

parc. č.1213/4- orná pôda vo výmere 30 m2 za 600.-€, kde bude umiestnené čerpalo 

kanalizačnej vody. 

Pán starosta dal hlasovať o návrhu. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 



- Dokončili rekonštrukciu prístrešku na garáž pre hasičské autá, ktorá bude slávnostne 

odovzdaná 17.novembra 2018 o 15.00 hod. 

- Obec Vrakúň sa zúčastní projektu ERAZMUS + s názvom Digitálny vek a informačná 

spoločnosť. Tento projekt obec nemusí spolufinancovať, a výsledkom projektu sú dve štúdie o 

spomínaných témach. 

- Začali sa predprípravné práce ohľadne výstavby 30 sociálnych bytov v  lokalite Malý Háj.    

   

 

8./ Interpelácie poslancov. 

Pán Halász: 

- poznamenal, že na ulici Forrád  často jazdia autami neprimerane rýchlo a ako úpravu 

navrhol umiestniť nejaké dopravné označenie na zníženie povolenej rýchlosti. Podľa pána 

starostu je to zbytočné, nakoľko by  tým nedosiahli nič, keďže policajti v krátkych ulicách 

nedokážu merať rýchlosť. 

- dopravné zrkadlo pri pohostinstve Texas je zle nastavené, nakoľko ho niekto stále otáča na 

nesprávny smer. 

 

Pán Bleho: 

- poznamenal, že pri pohreboch robí problém nedostatok lavíc. Pán starosta ho ubezpečil, že 

po úplnej rekonštrukcie chodníkov v cintorínoch budú umiestnené aj nové lavice.   

 

Pán Horváth: 

- navrhol, aby výročie Bratislavského boja a stretnutie obcí Nekyje  sa usporiadalo naraz, 

a obec by mohla požiadať o dotáciu. Pán starosta ho informoval, že obec by mohla požiadať 

o 25.000 €, ale podmienky sú príliš prísne, ale navrhol mu, aby zistil možnosti.  

 

 

9./ Rôzne, diskusia. 

- Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky  vykonala  kontrolu  nájomných 

bytov v obci a na základe tejto kontroly treba v zmysle VZN obce Vrakúň č. 5/2011 zo dňa 

19.05.2011 o podmienkach prenajímania nájomných bytov na účel sociálneho bývania 

obstaraných poskytnutím štátnej dotácie podľa § 5 bod 2) určiť výšku tvorby  fondu 

prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo výške 0,5% nákladov na obstaranie 

nájomného bytu. Výška tohto fondu za jednotlivé nájomné byty je nasledovná: 

12 b.j.,  súp. č. 790, 791                  :       3 408,- EUR 

21 b.j.,  súp. č. 797, 798, 799          :       5 266,- EUR 

22 b.j.,  súp č.  756, 757                  :       4 666,- EUR 

2x22 b.j., súp.č. 803, 804, 805, 806:       9 180,- EUR 

24 b.j.,  súp.č.  769/A,B                  :       6 785,75 EUR 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

 

- Roland Kósa, bytom Pod záhradami 767/47 podal žiadosť o zmenu nájomcu budovy číslo 

domu 22/75 na parcele číslo 134/2 (list vlastníctva číslo 967). Požiadal obec, aby meno 

terajšieho prenajímateľa Roland Kósa zmenili na  HUMANITAS K&K s.r.o. Pán starosta dal 

hlasovať o návrhu.  

Hlasovalo za: 0 poslancov 

Hlasovalo proti: 9 poslancov 



 - Pán starosta informoval zastupiteľstvo, že Vrakúň má dvoch majstrov sveta v karate: 

Jančovič Laura (11 rokov) a jej sestra Jančovič Linda (7 rokov). Dňa 9. júna 2018 sa na 

Majstrovstvách sveta v karate v Užhorode obidve stali majstrom sveta vo svojej kategórie. 

Pán starosta navrhoval, aby dievčatá dostali odmenu vo výške 500, -EUR na osobu. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

 

- Sociálna komisia prerokovala žiadosť p. Füssy Rafaela o poskytovaní štipendia vo výške 

400,-EUR v dvoch splátkach. Vzhľadom k tomu, že rodina má dlh voči obci, preto je 

potrebné, aby  o jeho poskytnutí rozhodlo obecné zastupiteľstvo. Pán starosta dal hlasovať o 

tejto žiadosti na  školský rok 2017/2018 ako prípade hodného osobitného zreteľa vzhľadom 

na zlepšenie podmienok vzdelávania Rafaela Füssy. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

- Pán starosta oboznámil prítomných, so Správou nezávislého audítora pre štatutárny orgán 

a obecné zastupiteľstvo  Obce Vrakúň na rok 2017, ktorú zastupiteľstvo berie na vedomie. 

 

 

 

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

účasť. 

 

 

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

 

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

  

 

Podpísané dňa: 29.10.2018 


