
Z á p i s n i c a 

    zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  vo  Vrakúni ,  konaného dňa 

21. júna 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. Informácia o výsledkoch hlasovaní per rollam zo dňa 4. mája 2018. 

4. Informácia o výsledkoch hlasovaní per rollam zo dňa 1. júna 2018.  

5. Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018.  

6. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb r.2018-2023 obce Vrakúň. 

7. Schválenie záverečného účtu obce Vrakúň a rozpočtového hospodárenia za rok 

2017. 

8. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie.  

9. Interpelácia starostu. 

10. Interpelácie poslancov. 

11. 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 7 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 

(nie sú prítomní pán Halász Tibor a pán Sóki Juraj), zasadnutie je uznášania schopné.  

 

b) Pán starosta predložil návrh programu zasadnutia na schválenie. 

 

          Hlasovalo za: 7 poslancov 

 

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

 

Zapisovateľ      :      Edina Méhesová       

                                                    

Overovatelia    :       Peter Kiss 

           Mgr. Gergely Méhes 

 

Hlasovalo za: 5 poslancov 

Zdržali sa: 2 poslanci (Kiss, Méhes) 

Hlasovalo proti: 0 poslancov 

 

 

3./ Informácia o výsledkoch hlasovaní per rollam zo dňa 4. mája 2018. 

Pán starosta dňa 04.5.2018 dal hlasovať poslancom obecného zastupiteľstva per rollam 

ohľadne zriadenia vecného bremena na výstavbu bytových domov s 36 bj. v kat.ú. Nekyje na 

Ostrove. Poslanci jednotne schválili záložné právo na stavbu „Bytový dom s.č. 885 

a pozemok CKN parc. č. 1364/148” v prospech Ministerstva dopravy a výstavby SR. 



4./ Informácia o výsledkoch hlasovaní per rollam zo dňa 1. júna 2018. 

1. júna 2018 bolo hlasovanie per rollam v nasledujúcich bodoch:  

1. Odkúpenie pozemku Obcou Vrakúň od fy BC Invest a.s. Dunajská Streda  na  

Mlynisku  vo  Vrakúni,  parc.  č. „ C “  1694/1  o  rozlohe 4616 m2  kataster Vrakúň za 

15.000,-€ bez DPH. 

2. Schválenie úpravy smernej časti Územného plánu obce Vrakúň, apríl 2018, ktorá sa 

týka vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov. 

3.  Schválenie zmluvy o zmene stavebníka na vybudovanie 1. a 2. etapy kanalizácie 

medzi Obcou Vrakúň a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a. s.  Nitra. 

Poslanci jednotne hlasovali za návrh. 

 

 

5./ Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018. 

Obecné zastupiteľstvo obdržalo úpravu rozpočtu na rok 2018, ku ktorému sa mohli vyjadriť 

do 20. júna. Do tejto doby sa nikto nevyjadril.  

Pán starosta dal hlasovať za úpravu rozpočtu obce č. 1 na rok 2018. 

 

Hlasovalo za: 7 poslancov 

 

 

6./ Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb 2018-2023 obce Vrakúň. 

V letných mesiacov bude realizovaná prestavba budovy škôlky podľa predpisov RÚVZ-DS. 

Obec chce  otvoriť v budove škôlky jasle, ale k tomu treba najprv  schváliť komunitný plán 

soc. služ. obce Vrakúň na roky 2018-2023. 

 

Hlasovalo za: 7 poslancov 

 

 

7./ Schválenie záverečného účtu obce Vrakúň a rozpočtového hospodárenia za rok 2017. 

Pán Ravasz  na základe platných predpisov oboznámil Obecné zastupiteľstvo  so Správou 

o rozpočtovom hospodárení obce Vrakúň za rok 2017.  

Pán starosta obce dal hlasovať za schválenie záverečného účtu obce Vrakúň a rozpočtového 

hospodárenia za rok 2017 bez výhrad. 

 

Hlasovalo za: 7 poslancov 

 

 

8./ Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie.  

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. Obecné zastupiteľstvo pred komunálnymi voľbami, 

ktoré sa budú konať 10.novembra 2018, musí určiť počet poslancov na nasledujúce volebné 

obdobie. Pán Kiss a pán Matus navrhli podľa § 11 spomínaného zákona  9 poslancov.  

Pán starosta dal hlasovať, aby aj na nasledujúce volebné obdobie ostal  počet poslancov  9. 

 

Hlasovalo za: 7 poslancov 

 

 



Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. pred komunálnymi voľbami treba určiť aj rozsah 

funkcie starostu.  Podľa počtu obyvateľov obce, OZ navrhuje  vykonávať funkciu starostu na 

plný  úväzok. 

Pán starosta dal hlasovať, aby na nasledujúce volebné obdobie budúci starosta obce 

vykonával svoju funkciu na plný úväzok. 

 

Hlasovalo za: 7 poslancov 

 

 

9./ Interpelácia starostu. 

Pán starosta informoval OZ o uskutočnených podujatiach: 

5.5.2018 – Miestny Červený kríž usporiadal „Beh pre zdravie“, na ktorom sa zúčastnilo  68 

pretekárov. 

13.5.2018 – v kultúrnom dome sme pozdravili matky, babky a prababky z príležitosti „Dňa 

matiek“. 

19.5.2018 – samospráva spolu s miestnym rybárskym zväzom usporiadali 3. pamätnú 

rybársku súťaž na pamiatku Molnára Gašpara na jazere Magla,  a pri futbalovom ihrisku sa 

uskutočnil charitatívny ples materskej školy. 

1.6.2018 –  na námestí pri futbalovom ihrisku sme usporiadali Medzinárodný deň detí, na 

ktorom viacerí účinkujúci zabávali deti. 

8.6.2018 – vo veľkej hale pri futbalovom ihrisku sa uskutočnil rozlúčkový večierok žiakov zo 

ZŠ Ferenca Móru. 

9.6.2018 -  vo veľkej sále obecného úradu sme dali miesto na usporiadanie X. 

medzinárodného festivalu ľudových  piesní, na ktorom sa zúčastnili spevácke zbory 

z Dolného Štálu, Ohrád a Veľkého Blahova, naši sólisti boli Végh Andrea, Végh Botond a 

Végh Csongor. 

16.6.2018 – na dvore bývalého obecného úradu skauti usporiadali piknik pre rodiny. 

 

Ďalšia aktivita starostu: 

- na Hlavnej ulici sa premaľovali prechody pre chodcov na červeno - bielo. Prechod pre 

chodcov pri obecnom úrade je dosť zničený  od pneumatík nákladných aut, ktoré odbočujú 

smerom na Mad. 

Na základe hlasovania per rollam je podpísaná zmluva o nákupe pozemkov pre výstavbu 

sociálnych bytov v Malom háji. 

Na základe hlasovania per rollam je podpísaná zmluva so Západoslovenskými  vodárňami 

a kanalizáciami Nitra na vybudovanie  kanalizácie obce. Spoločnosť  kanalizáciu obce 

dokončí za 4 roky,  stavba bude mať dve etapy, aby neboli všetky cesty rozbúrané v obci 

naraz. Obec nemusí zaplatiť tým pádom  5% -né spolufinancovanie, čo znamená úsporu 

v hodnote 500.000,-€. 

Do 31. júla 2018 treba zaslať žiadosť o NFP na spolufinancovanie projektu z európskych 

fondov  na čiastočné vyriešenie problémov dažďovej vody v obci. Na kritických miestach  by 

boli umiestnené  v zemi nádrže, do ktorých by  cez čistiace zariadenie  bola odvádzaná 

dažďová voda. 

Projekt na vybudovanie zberného dvora a nákup potrebných mechanizácií je v štádiu riešenia. 

 



10./ Interpelácie poslancov. 

Pán Uher: 

-poznamenal, že pred začatím  rekonštrukčných prác na MŠ drevený pomník (kopjafa) treba 

uložiť na bezpečné miesto.  

Pán starosta dodal, že rekonštrukcia sa začína od 1.júla. 

 

Pán Kiss: 

- navrhol navýšiť miesto na parkovanie pri škôlke. Pán starosta zodpovedal, že na rozšírenie 

parkoviska nie je dosť miesta. 

 

Pán Horváth: 

- V parku Ferenca Gaála niektoré platánové  stromy vyschli  a bolo by ich nahradiť. Pán 

starosta poznamenal, že už existuje jeden projekt, a na základe toho budú vysadené nové 

stromy,  budú vybudované  aj nové parkovné miesta, terén parku bude upravený, aby medzi 

chodníkom a trávou nebol taký veľký výškový rozdiel. 

- zaujímal o cyklotrasu medzi Vrakúňom a Povodou. Pán starosta dodal, že už vybavuje tento 

projekt. 

 

 

11./ Rôzne, diskusia.   

- Ing. Fodor Tímea, bytom Vrakúň, Športová ul. 670/7 znovu požiadala na odkúpenie 

pozemku parc. č. 237/59. Ďalej žiada obec, aby pri určovaní ceny parcely brali do úvahy tie 

práce, ktoré odrobila v minulosti  pre obec v hodnote 2000,-EUR. 

OZ zamieta túto novú žiadosť, nakoľko na minulom zasadaní  už prejednali vec, to znamená, 

že uznesenie č. 14/2018 zo dňa 19.4.2018 OZ je platné. 

 

 

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

účasť. 

 

 

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

 

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

  

 

Podpísané dňa: 25.06.2018 

 

 



U z n e s e n i a 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, konaného dňa 21. júna 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. Informácia o výsledkoch hlasovaní per rollam zo dňa 4. mája 2018. 

4. Informácia o výsledkoch hlasovaní per rollam zo dňa 1. júna 2018.  

5. Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018.  

6. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb 2018-2023 obce Vrakúň. 

7. Schválenie záverečného účtu obce Vrakúň a rozpočtového hospodárenia za rok 

2017. 

8. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie.  

9. Interpelácia starostu. 

10. Interpelácie poslancov. 

11. Rôzne, diskusia. 

 

 

 

 

K bodu č. 5.- Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018.  

Uznesením č. 23/2018 

OZ schvaľuje 

úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2018.  

 

 

 

K bodu č. 6.- Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb 2018-2023 obce Vrakúň. 

Uznesením č. 24/2018 

OZ schvaľuje 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Vrakúň na roky 2018-2023. 

 

 

 

K bodu č. 7.- Schválenie záverečného účtu obce Vrakúň a rozpočtového hospodárenia za rok 

2017. 

Uznesením č. 25/2018 

OZ schvaľuje 

záverečný účet obce Vrakúň a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 bez výhrad. 

 

 

 



K bodu č. 8.- Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné 

obdobie.  

Uznesením č. 26/2018 

OZ určuje 

v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 počet 

poslancov Obecného zastupiteľstva obce 9.  

 

Uznesením č. 27/2018 

OZ určuje 

v súlade § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 

rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný  úväzok. 

 

 

 
 


