Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni , konaného dňa
19. decembra 2019 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. Žiadosť p. Ivana Takácsa, konateľa Drink Expo s.r.o. o umiestnení stavby
samoobslužnej autoumyvárne.
4. Schválenie návrhu dodatku zmluvy s FIN.M.O.S., a.s.
5. 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

:

Gellért Végh
Mgr. Gergely Méhes
Hlasovalo za: 7 poslancov
Zdržali sa: 2 poslanci (Végh, Méhes)
Hlasovalo proti: 0 poslancov

3./ Žiadosť p. Ivana Takácsa, konateľa Drink Expo s.r.o. o umiestnení stavby
samoobslužnej autoumyvárne.
Pán Iván Takács, bytom Dedinské lúky 673/2 Vrakúň, požiadal obecný úrad o povolenie na
výstavbu samoobslužnej autoumyvárne na Komárskom rade na pozemku pred firmou
Mejoma na parc. „C“ č. 248/3 v kat. území Vrakúň, ktorá je vo vlastníctve Pozemkového
spoločenstva Vrakúň. Ak obecné zastupiteľstvo podporí žiadosť pána Takácsa, môže začať
vybavovať nájomnú zmluvu s urbariátom a ostatné potrebné doklady.
Pán Matus podporil túto iniciatívu, pán Horváth a pán Kiss navrhli, aby autoumyváreň bola
postavená bližšie smerom k spoločnosti Mejoma.
Pán starosta dal hlasovať o predbežný súhlas na umiestnenie samoobslužnej autoumyvárne,
aby p. Takács mohol začať vybavovať potrebné povolenia.
Hlasovalo za: 8 poslancov
Hlasovalo proti: 1 poslanec (Antalová)

4./ Schválenie návrhu dodatku zmluvy s FIN.M.O.S., a.s.
Obecný úrad pokračuje v rokovaniach so spoločnosťou FIN.M.O.S. a.s. o znížení ceny
nákladov za investície a elektrickej energie. Na základe týchto rokovaní v novembri a
začiatkom decembra tohto roku sa nám podarilo so spoločnosťou dohodnúť znížiť investičné
náklady o 15000 EUR, a spoločnosť stiahne aj žalobu a zaplatí aj trovy súdneho konania.
Keď OZ súhlasí so spomínaným znížením nákladov a s dodatkom k pôvodnej zmluve, tak by
zmluva medzi spoločnosťou FIN.M.O.S. a.s. a Obcou Vrakúň sa skrátila o jeden rok.
Pán starosta dal hlasovať o dohode o urovnaní s podmienkami, že obec zaplatí o 15000 EUR
menej a doba trvania zmluvy sa skráti o jeden rok.
Hlasovalo za: 9 poslancov
5./ Rôzne, diskusia.
Pán starosta dal hlasovať o nasledovných termínoch zasadaní OZ v r. 2020:
13. február, 23. apríl, 18. jún, 10. september, 12. november, 17. december.
Hlasovalo za: 9 poslancov

Po prerokovaní programu a schválení uznesení pán starosta zasadanie uzavrel a poďakoval za
účasť.
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Podpísané dňa: 23.12.2019

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, konaného dňa 19. decembra
2019 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. Žiadosť p. Ivana Takácsa, konateľa Drink Expo s.r.o. o umiestnení stavby
samoobslužnej autoumyvárne.
4. Schválenie návrhu dodatku zmluvy s FIN.M.O.S., a.s.
5. Rôzne, diskusia.
K bodu č. 3. – Žiadosť p. Ivana Takácsa, konateľa Drink Expo, s.r.o. o umiestnení stavby
samoobslužnej autoumyvárne.
Uznesením č. 56/2019
OZ schvaľuje
žiadosť pána Ivana Takácsa, bytom Dedinské lúky 673/2 Vrakúň o umiestnení stavby
samoobslužnej autoumyvárne na parc. „C“ č. 248/3 v kat. území Vrakúň.
K bodu č. 4. – Schválenie návrhu dodatku zmluvy s FIN.M.O.S., a.s.
Uznesením č. 57/2019
OZ schvaľuje
uzavrieť Dodatok k zmluve s FIM.M.O.S., a.s. s podmienkami, že obec zaplatí o 15000 EUR
menej a doba trvania zmluvy sa skráti o jeden rok.
K bodu č. 5. – Rôzne, diskusia.
Uznesením č. 58/2019
OZ berie na vedomie
termíny zasadaní na r. 2020.

