
Z á p i s n i c a 

z ustanovujúceho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  vo  Vrakúni,  

konaného dňa 10. novembra 2022 o 18.00 hod. vo veľkej hale kultúrneho 

domu Vrakúň 

 

 

 

Program  ustanovujúceho zasadnutia : 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení, zloženie sľubu.   

3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

4. Vymenovanie zástupcu starostu. 

5. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ. 

6. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov. 

7. Určenie  sobášiacich. 

8. Určenie platu starostu obce. 

9. Určenie výšky honorára pre poslancov OZ. 

10. Rôzne, diskusia. 

  

 

 

1./ Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

    

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

zastupiteľstva, pána Mgr. Vojtecha Ravasza, hlavného kontrolóra obce a hostí. 

b)  Pán starosta určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a to nasledovne: 

 

 

Zapisovateľ      :      Edina Méhesová   

                                                                             

Overovatelia    :       Denisa Bögiová 

                                  Gabriela Tóthová 

 

Hlasovalo za: 7 poslancov 

Zdržali sa: 2 poslanci (Bögiová, Tóthová) 

 

 

2./ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení, zloženie sľubu.  

Po otvorení rokovania pán starosta požiadal predsedu miestnej volebnej komisie pre voľby do 

orgánov samosprávy na volebné obdobie 2022-2026 p. Gabrielu Véghovú, aby informovala 

o výsledky volieb. 

Predseda miestnej volebnej komisie Gabriela Véghová informovala o výsledkoch volieb do 

orgánov samosprávy, ktoré sa konali dňa 29.10.2022. V obci bol jeden volený obvod a dva 

oksky a boli zistené tieto výsledky: 



Za starostu obce bol zvolený PaedDr. Štefan Fazekas, s počtom platných hlasov 782 

Za poslancov OZ boli zvolení: 

- Gellért Végh – ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny, s počtom platných hlasov 

535 

- Peter Kiss – ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny, s počtom platných hlasov 

491 

- János Fekete, Ing. -  ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny, s počtom platných 

hlasov 476 

- Tibor Halász – nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov 454 

- Ernest Matus – ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny, s počtom platných hlasov 

438 

- Denisa Bögiová – nezávislá kandidátka, s počtom platných hlasov 425 

- Diana Kósa – nezávislá kandidátka, s počtom platných hlasov 380 

- Gabriela Tóthová – ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny, s počtom platných 

hlasov 347 

- Silvester Szabó – ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny, s počtom platných 

hlasov 338 

 

Po informácií o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy predseda miestnej volebnej 

komisie p. Gabriela Véghová odovzdala osvedčenia o zvolení novozvolenému  starostovi a 

poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. Novozvolený starosta  po prečítaní  

sľubu potvrdil podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste.     

Potom starosta prečítal sľub poslanca, a následne všetci novozvolení poslanci obecného 

zastupiteľstva zložili a podpísali  sľub.   

Po zložení sľubu poslancov starosta overil, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať 

a uznášať sa, nakoľko všetci poslanci sú na zasadnutí prítomní. 

Následne starosta predniesol príhovor. 

 

 

3./ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

Pán starosta predložil návrh programu zasadnutia na schválenie. 

 

          Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

 

4./ Vymenovanie zástupcu starostu. 

Pán starosta obce vymenoval za zástupcu starostu obce pána Ing. Jánosa Feketeho, ktorý 

vymenovanie s úctou príjal. 

 

 

 

5./ Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ. 

Pán starosta predložil návrh, aby poslanci poverili pána Feketeho, a pána Kissa, ktorí budú 

oprávnení zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle § 12 zákona 

o obecnom zriadení. 

 

Hlasovalo za: 7 poslancov 

Zdržali sa: 2 poslanci (Fekete, Kiss) 

 

 



6./ Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov. 

Pán starosta navrhol zriadiť nasledovné komisie a za predsedov komisií nasledovných 

poslancov: 

1. Komisia kultúry, školstva, športu, sociálnych vecí a rodiny  

Predseda: Ernest Matus 

Pán Matus súhlasí s návrhom a prijíma funkciu predsedu komisie. 

Členovia: Gellért Végh 

  Denisa Bögiová 

  Diana Kósa 

  Gabriela Tóthová 

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

Zdržal za hlasovania: 1 poslanec            

(Matus) 

 

2. Komisia výstavby a obecného majetku 

Predseda: János Fekete 

Pán Fekete súhlasí s návrhom a prijíma funkciu predsedu komisie. 

Členovia: Peter Kiss 

  Ildikó Csiba 

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

Zdržal za hlasovania: 1 poslanec (Fekete) 

    

3. Komisia pre ochranu verejného záujmu 

Táto komisia bude kontrolovať nezlučiteľnosť vo funkcii starostu a poslancov. 

Komisia ročne bude kontrolovať majetkové priznanie starostu, poslancov a ich 

rodiných príslušníkov (manžel, manželka) 

Predseda: Tibor Halász 

Pán Halász súhlasí s návrhom a prijíma funkciu predsedu komisie. 

Členovia: Silvester Szabó 

  Gellért Végh 

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

Zdržal za hlasovania: 1 poslanec(Halász) 

 

 

7./ Určenie sobášiacich. 
Dvaja poslanci z OZ budú poverení, aby v neprítomnosti starostu obce mali právomoc 

sobášiť. Pán starosta predložil návrh, aby poslanci poverili pani Bögiovú a pani Tóthovú. 

 

Hlasovalo za: 7 poslancov 

Zdržali sa: 2 poslanci (Bögiovú, Tóthovú) 

 

 

8./ Určenie platu starostu obce. 

Výšku platu starostu obce upravuje  zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v 

súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  



Základný plat starostu sa vypočíta z priemerného mesačného platu pracovníka národného 

hospodárstva SR za predchádzajúci rok, ktorý sa násobí podľa počtu obyvateľov obce 

koeficientom  2,2. K tomu sa navrhuje zvýšiť plat starostu o 50% . Pán zástupca starostu 

vyzval poslancov hlasovať, kto je za schválenie platu starostu podľa predloženého návrhu.  

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

 

9./ Určenie  výšky honorára pre poslancov. 

Poslanci za každú účasť na zasadnutí OZ dostanú honorár 45,-€. Pán starosta dal o tom 

hlasovať. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

 

10./ Rôzne, diskusia. 

Neboli žiadne. 

 

 

 

 

 

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

účasť. 

 

 

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

 

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

  

 

 

Podpísané dňa: 14.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U z n e s e n i a 
 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, konaného 

dňa 10. novembra 2022 o 18.00 hod. vo veľkej hale kultúrneho domu Vrakúň 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Program  ustanovujúceho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení, zloženie sľubu.   

3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

4. Vymenovanie zástupcu starostu. 

5. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ. 

6. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov. 

7. Určenie sobášiacich. 

8. Určenie platu starostu obce. 

9. Určenie výšky honorára pre poslancov OZ. 

10. Rôzne, diskusia. 

 

 

K bodu č. 2.- Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení, zloženie sľubu.   

Uznesením č. 38/2022 

OZ berie na vedomie 

výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 

 

 

K bodu č. 5.- Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ. 

Uznesením č. 39/2022 

OZ poveruje 

poslanca Ing. Jánosa Feketeho a pána Petra Kissa zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta 

a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

K bodu č. 6.- Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov. 

Uznesením č. 40/2022 

OZ zriaďuje 

1. Komisia kultúry, školstva, športu, sociálnych vecí a rodiny  

Predseda: Ernest Matus 

Členovia: Gellért Végh 

  Denisa Bögiová 

  Diana Kósa 

  Gabriela Tóthová 

 



2. Komisia výstavby a obecného majetku 

Predseda:  Ing. János Fekete 

Členovia: Peter Kiss 

  Ildikó Csiba 

    

3. Komisia pre ochranu verejného záujmu 

Predseda:  Tibor Halász 

Členovia: Silvester Szabó 

  Gellért Végh 

 

 

 

K bodu č. 7.- Určenie sobášiacich. 

Uznesením č. 41/2022 

OZ určuje 

sobášiacich v neprítomnosti starostu obce pani Denisu Bögiovú a pani Gabrielu Tóthovú. 

 

 

K bodu č. 8.- Určenie platu starostu obce. 

Uznesením č. 42/2022 

OZ určuje 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu PaedDr. 

Štefana Fazekasa vo výške 2665,- EUR so zvýšením 50%. 

 

 

K bodu č. 9.- Určenie výšky honorára pre poslancov OZ. 

Uznesením č. 43/2022 

OZ určuje 

honorár pre poslancov v sume 45,- EUR/zasadanie. 

 


