Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni , konaného dňa
7. februára 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 Molnára Zsolta o vybudovanie štrkovne.
4. Schválenie členov komisií OZ.
5. Schválenie poskytnutia príspevku pre miestne organizácie na r. 2019.
6. Úprava rozpočtu č.1 na rok 2019.
7. Schválenie Dodatku č. 5 k cenníku poplatkov a služieb obce Vrakúň.
8. Určenie termínov zasadaní obecného zastupiteľstva na r. 2019.
9. Schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy medzi Gabrielom Frühvaldom –
STAVEBNINY a obcou Vrakúň na kúpu Sociálnych bytov 30 b.j. s nižším
štandardom.
10. Schválenie Nájomnej zmluvy o prenájme parc.č.1694/1 v kat. územie Vrakúň
medzi Obcou Vrakúň a Gabrielom Frühvaldom – STAVEBNINY.
11. Schválenie Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve a Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecných bremien so spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s.
12. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 8/2011, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady
na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, výška
príspevku za poskytovanie stravy v školskej jedálni v základnej a materskej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vrakúň.
13. Informácia o výsledkoch hlasovaní per rollam zo dňa 7. decembra 2018.
14. Interpelácia starostu.
15. Interpelácie poslancov.
16. Prerokovanie došlých žiadostí.
17. 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

:

Igor Matus
Ernest Matus
Hlasovalo za: 7 poslancov

Zdržali sa: 2 poslanci (Matus, Matus)
Hlasovalo proti: 0 poslancov
3./ Žiadosť Molnára Zsolta o vybudovanie štrkovne.
Zsolt Molnár, bytom Hlavná ulica 89/90, Nekyje na Ostrove podal žiadosť o vybudovanie
štrkovne v obci Vrakúň v katastrálnom území Vrakúň, č. LV 1164, parc.č. 1884/1, 1878/1.
Na základe platného územného plánu obce v danej lokalite je povolená len poľnohospodárska
výroba. Ak OZ odsúhlasí žiadosť pána Molnára, musí on na vlastné náklady požiadať zmenu
územného plánu. Pán starosta navrhol túto žiadosť odročiť na nasledujúcu schôdzu.
4./ Schválenie členov komisií OZ.
1. Komisia sociálnych vecí rodiny
Predseda: Katarína Antalová
Členovia: Laura Bíró
Szonya Csiba
Mária Szávelová
Hlasovalo za: 8 poslancov
Zdržal za halosovania: 1 poslanec
(Antalová)
2. Komisia pre rozvoj dediny
Predseda: Peter Kiss
Členovia: Alexander Farkas
Ing. Ákos Horváth
Hlasovalo za: 7 poslancov
Zdržal za halosovania: 2 poslanci (Kiss,
Horváth)
3. Komisia športu a mládeže
Predseda: Mgr. Gergely Méhes
Členovia: Robert Biegelbauer
Krisztián Matus
Peter Kiss
Gellért Végh
Hlasovalo za: 7 poslancov
Zdržal za halosovania: 2 poslanci (Méhes,
Kiss)
4. Komisia kultúry a školstva
Predseda: Ernest Matus
Členovia: Monika Sókiová
Andrea Sátorová
Rozália Csomorová
Mária Szevecseková
Dóra Bernáthová
Hlasovalo za: 8 poslancov
Zdržal za halosovania: 1 poslanec (Matus)

5. Komisia pre kontrolu mandátov
Predseda: Ing. Ákos Horváth
Členovia: Igor Matus
Tibor Halász
Hlasovalo za: 9 poslancov
6. Komisia výstavby, územného plánovania, ochrany životného prostredia a civilnej
obrany
Predseda: Gellért Végh
Členovia: Tomáš Nagy
Gejza Bernáth
Hlasovalo za: 9 poslancov
7. Komisia finančná a správy obecného majetku.
Predseda: Ing. János Fekete
Členovia: Bc. Eva Kovácsová
Ildikó Csiba
Ing. Gabriel Bleho
Hlasovalo za: 8 poslancov
Zdržali sa: 1 poslanec (Fekete)

5./ Schválenie poskytnutia príspevku pre miestne organizácie na r. 2019.
Ernest Matus oznámil návrh kultúrnej komisie o poskytnutí príspevku pre miestne organizácie
na r. 2019 v celkovej sume 51.600,-€, a to nasledovne:
- klub dôchodcov
1.500,-€
- združenie skautov
3.000,-€
- OZ Napraforgó
4.000,-€
- Kikerics, folk. tan. skupina
1.000,-€
- TJ Družstevník Vrakúň B
30.000,-€
- klub sebaobrany Kraw Maga
1.000,-€
- jazdecký klub
1.200,-€
- miestna org. Červeného kríža
1.800,-€
- spevácka. skup.ľud.piesní
1.500,-€
- turistický klub
1.500,-€
- OZ za Vrakúň
1.000,-€
- šachový klub
800,-€
- základná škola Ferenca Móru
1.000,-€
- miestny rybársky zväz
800,-€
- stolný tenis
1.000,-€
- Csemadok
500,-€
------------------------------------------------------------------------------SPOLU:
51.600,-€
Pani Antalová poznamenala, že pri určení výšky finančnej podpory jednotlivým
organizáciám, by sa mala brať do úvahy, že oni do akej miery zabezpečujú zábavu
obyvateľstvu. Pán Halász poznamenal, že nie je to len o zabávaní občanov, ale je tu daná

možnosť, aby sa občania mohli zapojiť do týchto organizácií a využívať ich. Pán starosta dal
hlasovať o predloženom návrhu.
Hlasovalo za: 9 poslancov
6./ Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2019.
Pán starosta dal hlasovať za úpravu rozpočtu obce č. 1 na rok 2019.
Hlasovalo za: 9 poslancov
7./ Schválenie Dodatku č. 5 k cenníku poplatkov a služieb obce Vrakúň.
Vzhľadom na rastúce výdavky za energiu súvisiace s prenájmom veľkej sály kultúrneho
domu a veľkej haly športovej budovy a vzhľadom na to, že nájomné podobného charakteru
v susedných dedinách sú vyššie, pán starosta navrhol zvýšiť nájomné nasledovne:
Prenájom veľkej sály kultúrneho domu do 5 hodín 150, - €, do 10 hodín 300, - €, cez 10 hodín
500, - €, používanie obrusov + 50, - €, upratovanie + 50, - €.
Prenájom veľkej haly na futbalovom ihrisku: akcie pre 50 osôb 300, - €, akcie pre viac ako 50
osôb 500, - €, používanie obrusov + 50, - €, upratovanie + 50, - €.
Ceny nájmu zahŕňajú aj spotrebu energie.
Cena nájmu pre tých obyvateľov, ktorí nejakým spôsobom pomáhajú prácu OZ, so súhlasom
starostu môžu dostať individuálnu zľavu. Pán starosta navrhol upraviť cenník a poplatky za
služby obce Vrakúň od 8. februára 2019. Dal hlasovať o Dodatku č. 5 k cenníku poplatkov
a služieb obce Vrakúň.
Hlasovalo za: 9 poslancov
8./ Určenie termínov zasadaní obecného zastupiteľstva na r. 2019.
Pán starosta dal hlasovať o nasledovných termínoch zasadaní OZ v r. 2019:
7. február, 18. apríl, 13. jún, 5. september, 21. november, 19. december.
Hlasovalo za: 9 poslancov
9./ Schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Gabrielom Frühvaldom –
STAVEBNINY a obcou Vrakúň na kúpu Sociálnych bytov 30 b.j. s nižším štandardom.
Spôsob financovania realizácie kúpy sociálnych bytov SO 01 Sociálne byty s 22 b.j. a SO 02
sociálne byty s 8 b.j. podľa zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v celkovej cene 729 175,44 Eur
vrátane DPH nasledovne: z úveru ŠFRB vo výške 25 % (182 290,00 Eur vrátane DPH)a
z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 75% (546 880,00 Eur vrátane
DPH)z obstarávacej ceny a vlastných prostriedkov obce vo výške 5,44 Eur vrátane DPH
a objekt SO 03 vodáreň z vlastných prostriedkov v sume 10,00 Eur s DPH.
Zhotoviteľom stavby bude Gabriel Frühvald – STAVEBNINY. Pán starosta dal hlasovať
o schválení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
Hlasovalo za: 9 poslancov

10./ Schválenie Nájomnej zmluvy o prenájme parc.č.1694/1 v kat. územie Vrakúň medzi
Obcou Vrakúň a Gabrielom Frühvaldom – STAVEBNINY.
Na základe rozhodnutia OZ na parcele č. 1694/1 v kat. území Vrakúň v lokalite Malý háj obec
plánuje výstavbu sociálnych bytov 30 b.j. s nižším standardom. Pán starosta dal hlasovať
o Nájomnej zmluve medzi Obcou Vrakúň a Gabrielom Frühvaldom – STAVEBNINY na
prenechanie pozemku do dočasného užívania, t.j. parcely na parcele č. 1694/1 v kat. území
Vrakúň v lokalite Malý háj pre vybudovanie sociálnych bytov 30 b.j. s nižším standardom.
Pán starosta predložil návrh Nájomnej zmluvy na hlasovanie.
Hlasovalo za: 9 poslancov
11./ Schválenie Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve a Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecných bremien v rámci stavby „DS Vrakúň, Nekyje na Ostrove - VNK, TS , NNK“
so spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s.
Po série rokovaní so Západoslovenskou distribučnou a.s. sme dosiahli, aby spoločnosť
investovala do našej obce. Z existujúcich transformačných staníc, dve budú kompletne
zrekonštruované, rovnako ako k nim patriace elektrické vedenia, ktoré budú umiestnené do
zeme. Pán starosta informoval OZ, že pre plánované dve nové trafostanice obec musí predať
pozemok potrebný pre ich výstavbu a zriadiť vecné bremená na niektoré obecné parcely.
Pán starosta dal hlasovať o Zmluve o budúcej kúpnej zmluve na pozemok o výmere cca 45
m2 , ktorý bude oddelený z parcely č. 1477/1 druh pozemku zastavené plochy a nádvoria, kat.
územie Nekyje na Ostrove, pre plánovanú stavbu trafostanice, za kúpnu cenu 25,- €/ m2.
Hlasovalo za: 9 poslancov
Pán starosta dal hlasovať o ďalšej Zmluve o budúcej kúpnej zmluve o výmere cca 36 m2,
ktorý bude oddelený z parcely č. 1479/1 druh pozemku ostatné plochy, kat. územie Nekyje na
Ostrove, pre plánovanú stavbu trafostanice, za kúpnu cenu 25,- €/ m2.
Hlasovalo za: 9 poslancov
Ďalej dal hlasovať Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na parcely č. 230,
1479/1, 1479/34, 1479/38, 1477/1, 1479/1 v kat. území Nekyje na Ostrove ako o budúcich
zaťažených nehnuteľnostiach tejto zmluvy.
Hlasovalo za: 9 poslancov
Ďalej sa dohodli o zlepšení kvality dodávky elektrickej energie pre ulice Pod záhradami,
Kaplnková a okolie, nakoľko majú problémy s dodávkou energie. Bude umiestnený
zosilňovač trafostanice. Náklady na projektovú dokumentáciu budú činiť cca 5.000,- €, ktoré
musí zaplatiť obec. Na základe zmluvy o spolupráci, trafostanica už môže byť hotová do
konca tohto roka.
12./ Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 8/2011, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady
na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, výška
príspevku za poskytovanie stravy v školskej jedálni v základnej a materskej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vrakúň.

Pán starosta dal hlasovať o Dodatku č. 1 k VZN Obce Vrakúň č. 8/2011 zo dňa 7.9.2011,
ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
dieťaťa v materskej škole, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu detí, výška príspevku za poskytovanie stravy v školskej jedálni
v základnej a materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vrakúň.
Hlasovalo za: 9 poslancov
13./ Informácia o výsledkoch hlasovaní per rollam zo dňa 7. decembra 2018.
Pán starosta informoval obecné zastupiteľstvo o výsledkoch hlasovaní per rollam zo dňa 7.
decembra 2018, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce
Vrakúň č. 2/2018 zo dňa 06.12.2018 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb a
o úhrade za poskytované služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Vrakúň. Poslanci jednotne hlasovali za návrh.
14./ Interpelácie starostu.
Úrad štátneho tajomníka vyzval obec, keď v budúcnosti chce požiadať o príspevok zo
štátneho fondu alebo z EU fondov, aby venovala väčšiu pozornosť pri výbere daní. Nepoužité
budovy a pozemky by obec mala predať alebo prenajímať.
Obec vyzve tie fyzické a právnické osoby, ktorých nehnuteľnosti sa nachádzajú na obecných
pozemkoch alebo tieto tvoria ich dvory alebo záhrady, ktoré sú pre iného neprístupné, aby ich
odkúpili od obce alebo im ich obec dá do prenájmu. Navrhovaná cena pri predaji takýchto
neusporiadaných pozemkov je predajná cena 5,-€/ m2, a pri prenájme takýchto pozemkov
0,5,- €/m2. Pán starosta dal hlasovať o návrhu.
Hlasovalo za: 9 poslancov
Bohužiaľ nemôžeme sa prihlásiť do projektu „ Rekonštrukcia školských kotolní“ , ktorým sa
zaoberalo na poslednom stretnutí OZ. Ďalší vhodný environmentálny projekt pre obec bude
vypísaný asi v roku 2020.
Obec mala možnosť prihlásiť sa cez Ministerstvo životného prostredia do EU projektu na
vybudovanie odvodňovacích zariadení na dažďovú vodu v rámci výzvy Vodozádržné
opatrenia v intraviláne obce. Maximálna cena projektu môže byť 170 tisíc eur, a z toho
vlastné náklady by dosiahli 5%. Návrh bol predložený na hlasovanie.
Hlasovalo za: 9 poslancov
Cez Ministerstvo práce a sociálnych vecí si môžeme požiadať o príspevok na kúpu
automobilu pre opatrovateľskú službu v našej obci. Výška príspevku by bola 9.000 €. Keď
nám odsúhlasia príspevok, tak nám dodatočne vrátia 9.000 € aj z ceny obecného služobného
auta Škoda SuperB. Návrh bol predložený na hlasovanie.
Hlasovalo za: 9 poslancov
Nakoľko doposiaľ nikto nechcel odkúpiť staré obecné služobné auto, obec podá inzerát na
internetovom portáli www.autobazar.eu. Cena auta je 5.900,-€.

15./ Interpelácie poslancov.
Pán Horváth:
- navrhol spojovaciu cestu medzi hlavnou cestou a nájomnými bytmi na brehu jazera Magla.
Pred začatím projektu by mali urobiť prieskum medzi obyvateľmi, či je to naozaj potrebné.
Pán Kiss:
- navrhol čistenie cintorína v Nekyje na Ostrove, ďalej treba riešiť ozvučenie na oboch
cintorínoch. Pán starosta ho ubezpečil, že vie o tom a už pracujú na riešení.
- ďalej by obec mala zistiť, koľkí bývajú v nájomných bytoch, nakoľko dosť ľudí nie je tam
prihlásených
Pán Fekete:
- v rámci stavby „DS Vrakúň, Nekyje na Ostrove - VNK, TS , NNK“ a v nadväznosti na
vytvorenie parkovísk pred ZŠ Ferenca Móru obec musí odkúpiť pozemok za zníženú cenu
od Slovenského pozemkového fondu, ktorý je vlastníkom pozemku o rozlohe 297 m2, parc.č.
1477, registra E v k.ú. Nekyje na Ostrove. Pán starosta dal hlasovať o odkúpení pozemku.
Hlasovalo za: 9 poslancov
Pani Antalová:
- chodník kvôli stavebným prácam na pozemku oproti Aranykárászu je často tak zablatený,
že sa nedá na ňom chodiť. Pán starosta ich upozorní na túto skutočnosť.
- v nájomných bytoch robia problémy pokazené kotolne a je zvedavá, že poistenie na kotolne,
do akej miery hradia ich opravy. Pán starosta ju informoval, že to musia riešiť individuálne
nájomníci.
- pred nájomnými bytmi je málo parkovacie miesto a chcela by tento problém riešiť.
- poznamenala, že ľudový dom bol pekne obnovený, ale priestor pred budovou je zanedbaný.
Pán starosta ju ubezpečil, že obec sa v spolupráci s pamiatkarmi starajú oň, a priestor okolo
domu bude vyčistený a aj plot bude vymenený.
- stromy pred Elektrosvitom sú zanedbané a malo by sa o ne viac starať.
Pán Matus:
- na Mihálskej ulici príliš rýchlo jazdia autá, a preto odporúča umiestniť dva retardéry na
spomalenie jazdy. Pán starosta to nepovažuje za dobré riešenie.
Pán Végh:
- poznamenal, že po nasneženom chodníku sa dalo len veľmi ťažko chodiť, a preto by sa malo
nájsť nijaké riešenie na čistenie chodníkov v takomto počasí. Pán starosta ho informoval, že
na zberný dvor zakúpia malý traktor, ktorým zabezpečia túto úlohu
- obec by mala niečo urobiť so súkromným pozemkom oproti kultúrneho domu. Buď ho
odkúpiť, oplotiť alebo vysadiť tam stromy a takto ho zakryť. Pán starosta ho ubezpečil, že na
jar plánujú vysádzanie stromov.
16./ Prerokovanie došlých žiadostí.
- Alžbeta Kövecsiová, bytom Hlavná ulica 20 Vrakúň, žiada odkúpiť od obce pozemok parc. č.
118/1 vo výmere 434 m2, katastrálne územie Nekyje na Ostrove.
Pán starosta informoval, že ak by existoval dokument o tom, že spomínanú parcelu už
niekedy odkúpili od obce, tak by sme spomínanú parcelu prepísali na základe toho na jej
meno, ale žiaľ taký dokument neexistuje, preto tento pozemok musí obec predať dôvodom

hodného osobitného zreteľa za cenu 5,- €/m2, t.j. za celkovú cenu 2.170,- €, nakoľko na tomto
pozemku stojí ich rodinný dom.
Hlasovalo za: 9 poslancov
- Pán Plecho Anton a manž., bytom Mihálska ulica 111/9 Vrakúň, by chceli odkúpiť od obce
pozemok parc. č. 24/3 – záhrada vo výmere 46 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, t.j. za celkovú cenu 230,- €, nakoľko tento pozemok je
inému neprístupný a žiadatelia ho dlhodobo užívajú.
Hlasovalo za: 9 poslancov
- Ing. Marianna Renczés, Lesné Kračany 42, Kráľovičove Kračany žiada odkúpiť od obce
pozemok parcely registra „C”- KN, parc. č. 264/118 – záhrada vo výmere 4457 m2, zapísaný
na LV č. 967, katastrálne územie Vrakúň. Pán starosta dal hlasovať aby bola vypísaná verejná
súťaž.
Hlasovalo za: 9 poslancov
- Ing. Ľudovít Fodor, predseda Poľovníckeho združenia Vrakúň požiadal o zníženie
nájomného za prenajaté pozemky kvôli nízkeho počtu divokej zvery v poľovníckom revíri.
Pán starosta dal hlasovať za prenájom vo výške 25,-€/ha na rok 2019.
Hlasovalo za: 7 poslancov
Zdržali sa: 1 poslanec (Méhes)
Hlasovalo proti: 1 poslankyňa (Antalová)
- Pani Margita Csikmáková, bytom Vrakúň, Dvojrad 470/1, vzhľadom na svoj zlý zdravotný
stav požiadala obec o výpomoc na krytie lekárskych výdavkov a kúpu liekov, nakoľko tieto
výdavky sú pre ňu finančné dosť náročné. Pán starosta navrhol jednorázový príspevok
v hodnote 400,-EUR. Návrh bol predložený na hlasovanie.
Hlasovalo za: 9 poslancov
-Vojtech Horváth, ako vlastník susedného pozemku, nesúhlasí s predajom obecného pozemku
parcelné č. 1255/14, resp. žiada ponechať pozemkov v pôvodnom stave na odvedenie
dažďovej vody , ktorý predaj už bol schválený bez jeho opýtania sa na základe uznesenia č.
33/2019 pánovi Miklós Matejovi a jeho manželke Zuzane , bytom Vrakúň 735. Nakoľko
obaja sa nevedeli dohodnúť, pán starosta navrhol, aby túto záležitosť vybavila jedna
štvorčlenná skupina (v zložení pán starosta, János Fekete, Peter Kiss a Ákos Horváth).
Záležitosť bola odročená až do nasledujúceho zasadnutia.
17./ Rôzne, diskusia.
Neboli žiadne.

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

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

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

Podpísané dňa: 11.02.2019

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, konaného dňa 7. februára
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 Molnára Zsolta o vybudovanie štrkovne.
4. Schválenie členov komisií OZ.
5. Schválenie poskytnutia príspevku pre miestne organizácie na r. 2019.
6. Úprava rozpočtu č.1 na rok 2019.
7. Schválenie Dodatku č. 5 k cenníku poplatkov a služieb obce Vrakúň.
8. Určenie termínov zasadaní obecného zastupiteľstva na r. 2019.
9. Schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy medzi Gabrielom Frühvaldom –
STAVEBNINY a obcou Vrakúň na kúpu Sociálnych bytov 30 b.j. s nižším
štandardom.
10. Schválenie Nájomnej zmluvy o prenájme parc.č.1694/1 v kat. územie Vrakúň
medzi Obcou Vrakúň a Gabrielom Frühvaldom – STAVEBNINY.
11. Schválenie Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve a Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecných bremien so spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s.
12. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 8/2011, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady
na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, výška
príspevku za poskytovanie stravy v školskej jedálni v základnej a materskej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vrakúň.
13. Informácia o výsledkoch hlasovaní per rollam zo dňa 7. decembra 2018.
14. Interpelácia starostu.
15. Interpelácie poslancov.
16. Prerokovanie došlých žiadostí.
17. Rôzne, diskusia.
K bodu č. 4.- Schválenie členov komisií OZ.
Uznesením č. 1/2019
OZ zriaďuje
členov komisie:
1. Komisia sociálnych vecí rodiny
Predseda: Katarína Antalová
Členovia: Laura Bíró
Szonya Csiba
Mária Szávelová
2. Komisia pre rozvoj dediny
Predseda: Peter Kiss
Členovia: Alexander Farkas
Ing. Ákos Horváth

3. Komisia športu a mládeže
Predseda: Mgr. Gergely Méhes
Členovia: Robert Biegelbauer
Krisztián Matus
Peter Kiss
Gellért Végh
4. Komisia kultúry a školstva
Predseda: Ernest Matus
Členovia: Monika Sókiová
Andrea Sátorová
Rozália Csomorová
Mária Szevecseková
Dóra Bernáthová
5. Komisia pre kontrolu mandátov
Predseda: Ing. Ákos Horváth
Členovia: Igor Matus
Tibor Halász
6. Komisia výstavby, územného plánovania, ochrany životného prostredia a civilnej
obrany
Predseda: Gellért Végh
Členovia: Tomáš Nagy
Gejza Bernáth
7. Komisia finančná a správy obecného majetku.
Predseda: Ing. János Fekete
Členovia: Bc. Eva Kovácsová
Ildikó Csiba
Ing. Gabriel Bleho
K bodu č. 5.- Schválenie poskytnutia príspevku pre miestne organizácie na r. 2019.
Uznesením č. 2/2019
OZ schvaľuje
poskytnutie príspevku pre miestne organizácie na r. 2019 nasledovne:
- klub dôchodcov
1.500,-€
- združenie skautov
3.000,-€
- OZ Napraforgó
4.000,-€
- Kikerics, folk. tan. skupina
1.000,-€
- TJ Družstevník Vrakúň B
30.000,-€
- klub sebaobrany Kraw Maga
1.000,-€
- jazdecký klub
1.200,-€
- miestna org. Červeného kríža
1.800,-€
- spevácka. skup.ľud.piesní
1.500,-€
- turistický klub
1.500,-€
- OZ za Vrakúň
1.000,-€
- šachový klub
800,-€
- základná škola Ferenca Móru
1.000,-€

- miestny rybársky zväz
800,-€
- stolný tenis
1.000,-€
- Csemadok
500,-€
------------------------------------------------------------------------------SPOLU:
51.600,-€

K bodu č. 6.- Úprava rozpočtu č.1 na rok 2019.
Uznesením č. 3/2019
OZ schvaľuje
úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2019.
K bodu č. 7.- Schválenie Dodatku č. 5 k cenníku poplatkov a služieb obce Vrakúň.
Uznesením č. 4/2019
OZ schvaľuje
Dodatok č. 5 k cenníku poplatkov a služieb obce Vrakúň.
K bodu č. 8.- Určenie termínov zasadaní obecného zastupiteľstva na r. 2019.
Uznesením č. 5/2019
OZ berie na vedomie
termíny zasadaní na r. 2019 nasledovne: 7. február, 18. apríl, 13. jún, 5. september, 21.
november, 19. december.
K bodu č. 9.- Schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy medzi Gabrielom Frühvaldom –
STAVEBNINY a obcou Vrakúň na kúpu Sociálnych bytov 30 b.j. s nižším štandardom.
Uznesením č. 6/2019
OZ schvaľuje
- Schvaľuje kúpu sociálnych bytovnižšieho štandardu na základe budúcej kúpnej zmluvy –
sociálne byty a to: SO 01 Bytový dom s 22 bytmi, SO 02 Bytový dom s 8 bytmi, vrátane
prislúchajúcej technickej vybavenosti a SO 03 Vodáreň na nájomné účely od zhotoviteľa:
Gabriel Frühvald-STAVEBNINY, Hlavná 138, 930 11 Topoľníky, IČO 30015863
- Schvaľuje investičný zámer obce Vrakúň– budúcu kúpu bytového domu „Sociálne
byty s 30 b.j. SO 01 Bytový dom s 22 bytmi, SO 02 Bytový dom s 8 bytmi na pozemkoch
par. reg. „C“ reg.č. 1694/1 v obci Vrakúň, k. ú. Vrakúň podľa projektovej dokumentácie
spracovanejIng.Arch.ZoltánomBartal, Veľkodunajskénábr. 4964/1A Komárno.
- Súhlasí so spôsobom financovania realizácie kúpy sociálnych bytovSO 01 Sociálne byty
s 22 b.j. a SO 02 Sociálne byty s 8 b.j. podľa zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v celkovej
cene 729 175,44 Eur vrátane DPH nasledovne: z úveru ŠFRB vo výške 25 % (182 290,00
Eur vrátane DPH)a z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 75%
(546 880,00 Eur vrátane DPH)z obstarávacej ceny a vlastných prostriedkov obce vo
výške 5,44 Eur vrátane DPH a objekt SO 03 vodáreň a 3 ks žumpy z vlastných
prostriedkov v sume 10,00 Eur s DPH.
- Schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie MDV SR na obstaranie nájomných
bytov SO 01 a SO 02 Sociálne byty s 30 b. j.na účel sociálneho bývania podľa zákona č.
443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov

Schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie podpory vo forme úveru zo ŠFRB na kúpu
sociálnych bytov SO 01 a SO 02- Sociálne byty s 30 b.j. v súlade so zákonom č.
150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
- Súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie ustanovenými zákonom č. 443/2010 Z.z.
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov platné
v čase podania žiadosti o poskytnutie dotácie a s podmienkami ustanovenými zákonom
150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov platných
v čase podania žiadosti.
- Schvaľuje vyčlenenie vlastných zdrojov obce z rozpočtu v sume 15,44 Eur.
- Schvaľuje spôsob zabezpečenia záväzku voči ŠFRB a to predmetom záložného práva
budú obstarávané nájomné byty vrátane príslušných pozemkov
Sociálne byty SO 01 Bytový dom s 22 bytmi , SO 02 Bytový dom s 8 bytmi postavený
na par.reg. „C“ č.1694/1
- Súhlasí s prijatím záväzku dodržať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti
úveru, teda po dobu 40 rokov
- Súhlasí so zapracovaním splátky úveru zo ŠFRB každoročne do rozpočtu obce na
splácanie úveru poskytnutého na kúpu nájomných bytov „ Sociálne byty SO 01 Bytový
dom s 22 bytmi, SO 02 Bytový dom s 8 bytmi, počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB
- Súhlasí s prijatím záväzku zriadiť na sociálne byty záložné právo v prospech ŠFRB
a MDVSR
- Súhlasí s prijatím záväzku dodržať pri prenájme bytov ustanovenia osobitného
predpisu (§22 zákona č. 443/2010 Z.z.)
-

K bodu č. 10.- Schválenie Nájomnej zmluvy o prenájme parc.č.1694/1 v kat. územie Vrakúň
medzi Obcou Vrakúň a Gabrielom Frühvaldom – STAVEBNINY.
Uznesením č. 7/2019
OZ schvaľuje
Nájomnú zmluvu o prenájme parc.č.1694/1 v kat. území Vrakúň medzi Obcou Vrakúň
a Gabrielom Frühvaldom – STAVEBNINY.
K bodu č. 11.- Schválenie Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve a Zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecných bremien so spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s.
Uznesením č. 8/2019
OZ schvaľuje
podľa § 9 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
odpredaj časti pozemku registra KN „C“, parc. č. 1477/1 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 15 352m2 vedenej na LV č. 967 Okresným úradom Dunajská Streda, odbor
katastrálny, obec Vrakúň, k.ú. Nekyje na Ostrove, pre kupujúceho Západoslovenská
distribučná, a.s. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava. Kupujúci má záujem nadobudnúť do svojho
bezpodielového vlastníctva časť pôvodného pozemku, z ktorého bude novým geometrickým
plánom oddelený pozemok vo výmere cca 45 m2, pre plánovanú stavbu: „DS Vrakúň, Nekyje
na Ostrove-VNK, TS, NNK“, na osadenie stavby distribučnej trafostanice. Kúpna cena bude
v kúpnej zmluve stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 25,- €/m², slovom:
dvadsaťpäť Euro za 1 m².

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.
K bodu č. 11.- Schválenie Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve a Zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecných bremien so spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s.
Uznesením č. 9/2019
OZ schvaľuje
podľa § 9 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
odpredaj časti pozemku registra KN „C“, parc. č. 1479/1 – ostatné plochy vo výmere 11
466m2 vedenej na LV č. 967 Okresným úradom Dunajská Streda, odbor katastrálny, obec
Vrakúň, k.ú. Nekyje na Ostrove, pre kupujúceho Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova
č. 6, 816 47 Bratislava. Kupujúci má záujem nadobudnúť do svojho bezpodielového
vlastníctva časť pôvodného pozemku, z ktorého bude novým geometrickým plánom oddelený
pozemok vo výmere cca 36 m2, pre plánovanú stavbu: „DS Vrakúň, Nekyje na Ostrove-VNK,
TS, NNK“, na osadenie stavby distribučnej trafostanice. Kúpna cena bude v kúpnej zmluve
stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 25,- €/m², slovom: dvadsaťpäť Euro za 1 m².
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.
K bodu č. 11.- Schválenie Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve a Zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecných bremien so spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s.
Uznesením č. 10/2019
OZ schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien v prospech oprávneného,
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava na nasledujúce parcely:
parc.č. 230, reg. KN „C“, LV č. 967, výmera 7493m², zast.plochy, K.Ú. Nekyje na Ostrove
parc.č. 1479/1, reg. KN „C“, LV č. 967,výmera 11466m², ost.plochy, K.Ú. Nekyje na Ostrove
parc.č. 1479/34, reg.KN „C“, LV 967, výmera 4523m², zast.plochy, K.Ú. Nekyje na Ostrove
parc.č. 1479/38, reg.KN „C“, LV 967, výmera 74m², ost.plochy, K.Ú. Nekyje na Ostrove
parc.č. 1477/1, reg.KN „C“, LV 967, výmera 15352m², zast.plochy, K.Ú. Nekyje na Ostrove
parc.č. 1479/1, reg.KN „E“, LV 1823, výmera 1325m², trv.tráv.por., K.Ú. Nekyje na Ostrove
Pozemky sú vo výlučnom vlastníctve obce Vrakúň
K bodu č. 12.- Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 8/2011, ktorým sa určuje výška a spôsob
úhrady na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, výška príspevku za
poskytovanie stravy v školskej jedálni v základnej a materskej škole v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Vrakúň.

Uznesením č. 11/2019
OZ schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN Obce Vrakúň č. 8/2011 zo dňa 7.9.2011, ktorým sa určuje výška
a spôsob úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí,
výška príspevku za poskytovanie stravy v školskej jedálni v základnej a materskej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vrakúň.
K bodu č. 14.- Interpelácia starostu.
Uznesením č. 12/2019
OZ schvaľuje
pre tie fyzické a právnické osoby, ktorých nehnuteľnosti sa nachádzajú na obecných
pozemkoch alebo tieto tvoria ich dvory alebo záhrady, ktoré sú pre iného neprístupné, aby ich
odkúpili od obce alebo im ich obec dá do prenájmu. Cena pri predaji takýchto
neusporiadaných pozemkov je predajná cena 5,-€/ m2, a pri prenájme takýchto pozemkov
0,5,- €/m2.
K bodu č. 14.- Interpelácia starostu.
Uznesením č. 13/2019
OZ schvaľuje
podanie žiadosti Obce Vrakúň na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia o nenávratný finančný príspevok
so zameraním na „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obce). Kód
výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40. Spolufinancovanie 5%.
K bodu č. 14.- Interpelácia starostu.
Uznesením č. 14/2019
OZ schvaľuje
predloženie žiadosti Obce Vrakúň na Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR o príspevok na
kúpu automobilu pre opatrovateľskú službu v našej obci vo výške 9.000,-€.
K bodu č. 15.- Interpelácie poslancov.
Uznesením č. 15/2019
OZ schvaľuje
kúpu pozemku registra „E” parc.č. 1477 – zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Nekyje na
Ostrove, o rozlohe 297 m2, v rámci stavby „DS Vrakúň, Nekyje na Ostrove - VNK, TS ,
NNK“ a v nadväznosti na vytvorenie parkovísk pred ZŠ Ferenca Móru za zníženú cenu od
Slovenského pozemkového fondu.
K bodu č. 16.- Prerokovanie došlých žiadostí.
Uznesením č. 16/2019
OZ schvaľuje
V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Vrakúň, tj.
v spoluvlastníckom podiele v pomere 1/1 k celku, nachádzajúcej sa v obci Vrakúň, katastrálne
územie Nekyje na Ostrove, vedenej ako Parcela registra „C“ evidovaná na mape určeného
operátu, zapísanej na LV č. 967, vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny
odbor v časti A, a to konkrétne k:
parc. č. 118/1 o výmere 434 m2 – Zastavaná plocha a nádvorie
nakupujúcu:
Alžbeta Kövecsiová, rod. Csomorová, nar.: 15.07.1941, bytom: 930 25 Vrakúň - Nekyje na
Ostrove, Hlavná 20
Ktorá prevádzanú nehnuteľnosť nadobúda do svojho výlučného vlastníctva, tj. v
spoluvlastníckom podiele v pomere 1/1 k celku.
Kúpna cena bola Obecným zastupiteľstvom jednohlasne stanovená v sume vo výške 5 €/m2,tj.
v celkovej výške 5 € × 434 m2 = 2.170 € (slovom: dvetisícstosedemdesiat eur), pričom kúpna
cena bude kupujúcou zaplatená v hotovosti do pokladne Obce, a to v deň uzavretia kúpnej
zmluvy.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)zákona NR SR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prevádzaná nehnuteľnosť sa
nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcej, ktorú kupujúca
dlhodobo užíva a prevádzanú nehnuteľnosť kupujúca taktiež dlhodobo užíva a udržiava ako
majetok vlastný, s čím aj okolití obyvatelia Obce sú dlhodobo uzrozumení.
Na vyššie uvedený odplatný prevod vlastníckeho práva k majetku obce sa nevzťahujú
ustanovenia zákona NR SR č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu
pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K bodu č. 16.- Prerokovanie došlých žiadostí.
Uznesením č. 17/2019
OZ schvaľuje
V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Vrakúň, tj.
v spoluvlastníckom podiele v pomere 1/1 k celku, nachádzajúcej sa v obci Vrakúň, katastrálne
územie Nekyje na Ostrove, vedenej ako Parcela registra „C“ evidovaná na mape určeného
operátu, zapísanej na LV č. 967, vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny
odbor v časti A, a to konkrétne k:
parc. č. 24/3 o výmere 46 m2 – Záhrada
nakupujúcu:
Anton Plecho, rod. Plecho, nar. 29.02.1948 a manž. Alžbeta, rod. Hegedűsová, nar.
29.10.1949, bytom: 930 25 Vrakúň - časť Nekyje na Ostrove, Mihálska ulica 111/9,
Ktorí prevádzanú nehnuteľnosť nadobúdajú do svojho výlučného vlastníctva, tj. v
spoluvlastníckom podiele v pomere 1/1 k celku.

Kúpna cena bola Obecným zastupiteľstvom jednohlasne stanovená v sume vo výške 5 €/m2,tj.
v celkovej výške 5 € × 46 m2 = 230 € (slovom: dvestotridsať eur), pričom kúpna cena bude
kupujúcou zaplatená v hotovosti do pokladne Obce, a to v deň uzavretia kúpnej zmluvy.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)zákona NR SR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prevádzaná nehnuteľnosť sa
nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcich, ktorú
kupujúci dlhodobo užívajú a prevádzanú nehnuteľnosť kupujúci taktiež dlhodobo užívajú a
udržiavajú ako majetok vlastný, s čím aj okolití obyvatelia Obce sú dlhodobo uzrozumení.
Na vyššie uvedený odplatný prevod vlastníckeho práva k majetku obce sa nevzťahujú
ustanovenia zákona NR SR č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu
pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K bodu č. 16.- Prerokovanie došlých žiadostí.
Uznesením č. 18/2019
OZ schvaľuje
vypísanie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku parc. č. 264/118 - záhrada o rozl.
4457 m2 v katastri obce Vrakúň, katastrálne územie Vrakúň, LV č. 967 za nasledovných
podmienok:
1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej
súťaže na úradnej tabuli obce Vrakúň dňa 1.3.2019.
2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov,
budú všetky zo súťaže vylúčené.
3. Požadovaná cena 74.300,-€ je cena minimálna.
4. Forma podávania návrhov je písomná.
5. Ukončenia lehoty na predkladanie ponúk do 1.4.2019 do 15.00 hod.
6. Vyhlasovateľ Obec Vrakúň vyhodnotí predložené návrhy na dňa 5.4.2019 o 10.00
hod.
7. Vyhlasovateľ zverejní obchodno verejnú súťaž v časopise Csallóköz – Žitný Ostrov.
8. Vyhlasovateľ písomne oboznámi ostatných navrhovateľov s výsledkom verejnej
obchodnej súťaže do 15 dní od vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže.
9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť,
meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na
predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
10. Zmena podmienok sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola vyhlásená.
11. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v
podmienkach súťaže.
12. V prípade zistenia nepravdivých údajov v súťažnom návrhu bude dotknutý
navrhovateľ zo súťaže vylúčený a nebude jeho návrh hodnotený.
13. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.
14. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi,
ktorý v súťaži zvíťazil.

K bodu č. 16.- Prerokovanie došlých žiadostí.
Uznesením č. 19/2019
OZ schvaľuje

pre Poľovnícke združenie Vrakúň zníženie nájomného za prenajaté poľnohospodárske
pozemky vo výške 25,-€/ha na rok 2019.
K bodu č. 16.- Prerokovanie došlých žiadostí.
Uznesením č. 20/2019
OZ schvaľuje
pre Margitu Csikmákovú, bytom Vrakúň, Dvojrad 470/1, vzhľadom na jej zlý zdravotný stav
jednorázový príspevok v hodnote 400,-EUR.

