
Z á p i s n i c a 

zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  vo  Vrakúni ,  konaného dňa 

18. februára 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. Kúpa nového traktora – návrh.  

4. Interpelácia starostu. 

5. Interpelácie poslancov. 

6. 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 8 poslancov obecného zastupiteľstva  je prítomných 

(nie je prítomný pán Matus Igor), zasadnutie  je uznášania schopné.  

 

 

b) Pán starosta predložil návrh programu zasadnutia na schválenie. 

 

       Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

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

Zapisovateľ      :    Edina Méhesová 

        

Overovatelia    :      Mgr. Gergely Méhes 

   Gellért Végh 

 

Hlasovalo za: 6 poslancov 

Hlasovalo proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 2 poslanci (Végh, Méhes) 

 

 

3./ Kúpa nového traktora-návrh.  
Vzhľadom k tomu, že na 35 ročnom traktore s cisternou je veľa najazdených kilometrov, 

traktor je opotrebovaný a zvýšili sa náklady za údržbu a opravy, preto obecný úrad zvažuje 

kúpiť nový traktor typu New Holland TDI 95. Nový traktor je dosť silný na to, aby mohol 

ťahať cisternu na fekálie a obec by ho kúpila za akciovú cenu 40.000€,- + DPH.  Pán Halász, 

pán Kiss a pán Ravasz podporili kúpu nového traktora. 

Návrh bol predložený na hlasovanie. 

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

 



4./ Interpelácie starostu. 

Kvôli zastaveniu šírenia koronavírusu sme zaviedli v obci obmedzenia, a preto od posledného 

zasadnutia OZ sme nemali žiadne akcie.  

Od 23.janura 2021 je celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska a vláda SR za každý 

vykonaný test obci zaplatí 5,-€. Pán starosta oboznámil OZ s doterajšími nákladmi za 

testovanie obyvateľov z rozpočtu obce a so sumou, ktorá by mala byť refinancovaná štátom. 

Na odoslané projekty z eurofondov sme ešte nedostali súhlas. Ohľadom tretej etapy výstavby 

kanalizácie na území obce musíme podať doplňujúcu žiadosť, ktorú sme postúpili na 

dopracovanie. 

 

Dobrovoľní hasiči dostali nové 9 miestne hasičské auto typu Karosa v dobrom stave, 35.000 

nabehnutými kilometrami. Auto obec odkúpila od  dobrovoľných hasičov z Košolnej. Obec  

za hasičské auto zaplatila 4.500,-€, a ďalších 1.500,€ zaplatili naši dobrovoľní hasiči. 

 

 

 

5./ Interpelácie poslancov. 

Pán Végh: 

- poznamenal, že na ulici Pod záhradkami sa voľne pohybujú 2 staffordshire, z čoho môže byť 

nejaký problém. Pán starosta ho ubezpečil, že osloví ich majiteľa, a keď to nepomôže, tak ich 

nechá odniesť do útulku. 

 

Pán Méhes:  

- poznamenal, že v parku Gaál Ferenc niekto poškodil zavlažovacie zariadenie, a na 

niektorých miestach je umiestnené príliš blízko k chodníku, čo je nebezpečné. Pán starosta ho 

informoval, že zavlažovacie zariadenie  neustále kontrolujú,  nakoľko často ho poškodia.  

 

Pán Matus E.:  

- zaujímal sa, či už obec  vyzvala tú osobu, ktorá zničila telefónny stĺp pred Elektrosvitom. 

Pán starosta ho informoval, že dotyčný sa už prihlásil, a zaplatí škodu, ktorú spôsobil. 

 

Pani Antalová: 

- zaujímala sa, kedy odnesú stromy, ktoré vyvrátila búrka. Pán starosta ju ubezpečil že už 

onedlho, nakoľko museli čakať na priaznivé počasie. 

- poznamenala, či by sa nedalo obecnú tabuľu posunúť ďalej od obce, aby sa vodiči stihli 

spomaliť pred zákrutou, nakoľko auta príliš rýchlo vchádzajú do obce. Pán starosta sľúbil, že 

bude hľadať nejaké riešenie. 

- pobúrila ju nezodpovednosť občanov, ktorí aj s pozitívnym  testom na Covid 19 chodia von 

na ulicu a tým ohrozia zdravie ostatných občanov obce. Pán starosta ju informoval, že 

v jednom prípade, kde mal fotodokumentáciu  už podal žalobu.  

- poznamenala, že fitnes štúdio pri ihrisku stále funguje, o tomto fakte pán starosta nevedel. 

- zaujímala sa, kedy sa začína výstavba zdravotného strediska. Pán starosta ju informoval, že 

p. Roland Kósa do konca roka 2021 musí začať stavebné práce, ináč nedostane dotáciu na 

tento projekt.  

- zaujímala sa v akom štádiu je realizácia nájomných bytov v Malom háji. Pán starosta 

uviedol, že už tam bývajú ale 3 byty sú neobsadené, pre prípad, keby museli niekoho 

vysťahovať z nájomných bytov   

- v mene Červeného kríža poďakovala starostovi a OZ za pomoc pri organizovaní akcie 

varenie huspeniny. 

 



Pán Halász: 

- poznamenal, že okrem horeuvedených psov aj iní majitelia pustia svojich psov von na ulicu. 

Pán starosta poznamenal, že najprv treba upozorniť majiteľov, a až potom môžu konať v tejto 

veci. 

- pobúrilo ho, že niektorí používajú parkovisko za školou ako autobazár, a tak zbytočne 

obsadia voľno parkovacie miesta. 

- poznamenal, že bolo by dobré skontrolovať, že v skutočnosti koľko nájomníkov bývajú v 

nájomných bytoch okrem tých, ktorí sú tam nahlásení. 

 

Pán Kiss: 

Vodiči na úseku medzi mostom a cintorínom jazdia príliš rýchlo, a preto táto časť cesty je už 

zničená. Navrhol tam umiestniť bariéry, aby obmedzili prístup s autami. 

- zaujímal sa čo bude s budovami v Malom háji. Navrhol tie budovy zbúrať, aby sa tam 

nemohol nikto nasťahovať. Pán starosta poznamenal že už začal konať v tejto veci. 

 

 

6./ Rôzne, diskusia. 

Michal Csánó a manželka Margita Csánóová, bytom Pod záhradami 313/14, Vrakúň by chceli 

odkúpiť od obce pozemok parc. č. 237/90 – záhrada vo výmere 52 m2 v k.ú Nekyje na 

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

zreteľa za cenu 10,-€/m2, nakoľko kupujúci dlhodobo užíva a udržiava ako majetok vlastný. 

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

 

V rámci projektu NARA-SK v mesiaci september obec môže dostať zadarmo jeden prístroj 

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk. Prístroj sleduje nosenie rúšok, meria telesnú teplotu 

a zabezpečí dezinfekciu rúk. Obec by potrebovala dva také prístroje, jeden v škole a druhý 

v materskej škole. Pán Kiss navrhol predložiť projekt na prístroj, nakoľko nevieme kedy ich 

budeme potrebovať kvôli vírusu. Návrh bol predložený na hlasovanie. 

 

Hlasovalo za: 6 poslancov 

Hlasovalo proti: 2 poslanci (Halász,  

    Horváth) 

 

 

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

účasť. 

 

 

 

 

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

 

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

  

 

 

Podpísané dňa: 22.02.2021  



U z n e s e n i a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, konaného dňa  

18. februára 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. Kúpa nového traktora – návrh. 

4. Interpelácia starostu. 

5. Interpelácie poslancov. 

6. Rôzne, diskusia. 

 

 

K bodu č. 3.- Kúpa nového traktora – návrh. 

Uznesením č. 1/2021 

OZ schvaľuje 

kúpu nového traktoraktora typu New Holland TDI 95 na  ťahanie cisterny na fekálie  za  cenu 

40.000€,- + DPH.   

 
 

K bodu č. 6.- Rôzne, diskusia. 

Uznesením č. 2/2021 

OZ schvaľuje 

V zmysle zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

odplatný prevod vlastníckeho práva k novovytvorenej nehnuteľnosti: 
 

parc. č. 237/90 o výmere 52 m2 – záhrada 
 

nachádzajúcej sa v obci Vrakúň, katastrálne územie Nekyje na Ostrove, 
 

na kupujúcich: 

Michal Csánó, rod. Csánó, nar.: XXX 

a manž. 

Margita Csánóová, rod. Horváthová, nar.: XXX 

obaja trvale bytom: Pod záhradami 313/14, 930 25 Vrakúň 
 

ktorí po prevode vlastníckeho práva sa stanú bezpodielovými spoluvlastníkmi prevádzanej 

nehnuteľnosti v spoluvlastníckom podiele v pomere 1/1 k celku. 
 

Kúpna cena bola Obecným zastupiteľstvom jednohlasne stanovená v sume vo výške 520 € 

(slovom: päťstodvadsať eur), pričom kúpna cena bude kupujúcimi zaplatená v hotovosti do 

pokladne predávajúceho, a to pri podpise Zmluvy. 

 

Spôsob prevodu vlastníckeho práva k vyššie označenej nehnuteľnosti: 

– prevodom v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)zákona o majetku obcí 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, pričom k prevádzanej 

nehnuteľnosti nemá prístup žiadna iná oprávnená osoba. 

 

 

 

K bodu č. 6.- Rôzne, diskusia. 

Uznesením č. 3/2021 

OZ schvaľuje 

v rámci projektu NARA-SK  zabezpečiť zadarmo dva prístroje Turniket s integrovanou 

dezinfekciou rúk, ktorý sleduje nosenie rúšok, meria telesnú teplotu a zabezpečí dezinfekciu 

rúk.  

 

 


