
Z á p i s n i c a 

zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  vo  Vrakúni ,  konaného dňa 

16. decembra 2021 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. Určenie termínov zasadaní obecného zastupiteľstva na r. 2022. 

4. Schválenie VZN č. 1/2021 o poskytovaní jednorazovej finančnej výpomoci. 

5. Rôzne, diskusia. 

 

 

 

1./  a)  Zasadanie otvoril  starosta obce, PaedDr. Štefan Fazekas. Privítal poslancov obecného 

zastupiteľstva. Pán Mgr. Vojtech Ravasz, hlavný kontrolór nebol prítomný. 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. Ákos Horváth 

   Peter Kiss 

 

Hlasovalo za: 7 poslancov 

Zdržali sa: 2 poslanci (Horváth, Kiss) 

 

 

3./ Určenie termínov zasadaní obecného zastupiteľstva na r. 2022. 

Pán starosta dal hlasovať o nasledovných termínoch zasadaní OZ v r. 2022: 

17. február, 21. apríl, 16. jún, 22. september, 10. november, 15. december. 

 

       Hlasovalo za: 9 poslancov  

 

 

4./ Schválenie VZN č. 1/2021 o poskytovaní jednorazovej finančnej výpomoci. 

Pán starosta predložil na schválenie Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o poskytovaní 

jednorazovej finančnej výpomoci. 

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

Zdržali sa: 1 poslanci (Matus) 

 



 

Pán starosta navrhuje poskytnúť finančný príspevok 1.500,- EUR pánovi Ernestovi Matusovi, 

bytom Vrakúň, Mihálska ulica 159/28. Pán starosta dal hlasovať o poskytnutie príspevku 

1.500,-EUR. 

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

Zdržali sa: 1 poslanci (Matus) 

 

 

5./ Rôzne, diskusia. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vrakúň na roky 2015-2020 pán starosta 

navrhol predĺžiť do 31.12.2022. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

 

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

účasť. 

 

 

 

 

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

 

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

  

 

 

Podpísané dňa: 20.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U z n e s e n i a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, konaného dňa  

16. decembra 2021 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. Určenie termínov zasadaní obecného zastupiteľstva na r. 2022. 

4. Schválenie VZN č. 1/2021 o poskytovaní jednorazovej finančnej výpomoci. 

5. Rôzne, diskusia. 

 

 

 

 

K bodu č. 3. – Určenie termínov zasadaní obecného zastupiteľstva na r. 2022. 

Uznesením č. 32/2021 

OZ berie na vedomie 

termíny zasadnutí OZ Vrakúň na r. 2022. 

 

 

K bodu č. 4.- Schválenie VZN č. 1/2021 o poskytovaní jednorazovej finančnej výpomoci. 

Uznesením č. 33/2021 

OZ schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o poskytovaní jednorazovej finančnej výpomoci. 

 

 

K bodu č. 4.- Schválenie VZN č. 1/2021 o poskytovaní jednorazovej finančnej výpomoci. 

Uznesením č. 34/2021 

OZ schvaľuje 

poskytnutie finančného príspevku v sume 1.500,- EUR pánovi Ernestovi Matusovi, bytom 

Vrakúň, Mihálska ulica 159/28. 

 

 

K bodu č. 5.- Rôzne, diskusia. 

Uznesením č. 35/2021 

OZ schvaľuje 

predĺženie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vrakúň za obdobie 2015-2020 

do konca roka 2022, teda do 31.12.2022. 

 


