
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Z á p i s n i c a 

zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  vo  Vrakúni ,  konaného dňa 

15. decembra 2022 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. Úprava rozpočtu obce č. 2 na rok 2022. 

4. Schválenie rozpočtu obce na rok 2023-2025. 

5. Schválenie Územného plánu obce Vrakúň – Zmeny a doplnky č. 8. 

6. Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vrakúň na 

roky 2022-2027. 

7. Žiadosti, rôzne. 

8. Interpelácia starostu. 

9. Interpelácie poslancov. 

 

 

 

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

zastupiteľstva a hostí. 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      :    Mgr. Edina Méhesová 

        

Overovatelia    :      Ernest Matus 

   Ing. János Fekete 

 

Hlasovalo za: 7 poslancov 

Zdržali sa: 2 poslanci (Matus, Fekete) 

 

 

3./ Úprava rozpočtu obce č. 2 na rok 2022. 

Pán starosta dal hlasovať za úpravu rozpočtu obce č. 2 na rok 2022.   

     

 Hlasovalo za: 9 poslancov 

     



 

4./ Schválenie rozpočtu obce na rok 2023-2025. 

Pán starosta oznámil OZ so stanoviskom hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Vrakúň 

na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025. Pán starosta predložil na schválenie rozpočtu 

obce na rok 2023-2025. 

 

      Hlasovalo za: 7 poslancov   

      Hlasovalo proti: 2 poslanci (Bögiová, Kósa) 

     

 

5./ Schválenie Územného plánu obce Vrakúň – Zmeny a doplnky č. 8. 

Pán starosta dal hlasovať za schválenie Územného plánu obce Vrakúň – Zmeny a doplnky č. 

8 a za VZN č. 1/2022, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN obce Vrakúň – Zmeny 

a doplnky č. 8. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

 

6./ Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vrakúň na 

roky 2022-2027. 

Pán starosta predložil na schválenie Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

obce Vrakúň na roky 2022 - 2027 na základe spätnej väzby Okresného úradu Dunajská 

Streda, odbor starostlivosti o životnej prostredie. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

 

7./ Žiadosti, rôzne. 

Pán Ladislav Szőke, bytom Vrakúň, Komársky rad 803/17 by chcel odkúpiť od obce časť z 

pozemku parc. č. 252– zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Vrakúň, rozdelenú geometrickým 

plánom č. 52011101/144/2022 zo dňa 31.8.2022, a to novovytvorenú parcelu č.252/6 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 28m2.  

Pán starosta dal hlasovať o predaj obecnej nehnuteľnosti, novovytvorenej parcely č.252/6 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 28m2, k.ú. Vrakúň dôvodom hodného osobitného 

zreteľa nakoľko pozemok je inému neprístuný, za cenu 10,-€/m2. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

 

Majitelia pozemkov budúcej výstavby  IBV Magla Residence sa obrátili s prosbou na obecný 

úrad,že by chceli vybudovať pri dodržaní stavebných predpisov novú ulicu paralelne s ulicou 

Magla a kolmo na ulicu Korpodský rad. V ulici by vybudovali inžinierske siete, ktoré by 

potom chceli napojiť na obecné inžinierske siete. Pán starosta dal hlasovať o súhlas na 

napojenie budúceho vodovodu a budúcu kanalizáciu na jestvujúci obecný vodovod a budúcu 

novovybudovanú kanalizáciu a za podpísanie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie 

tohto budúceho vodovodu a kanalizácie. 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

 



Pán Jurkovič spoločne so spoločnosťou Avastav by chceli realizovať výstavbu budov za 

vlastné náklady okolo benzínovej pumpy Jurki. 

Pán starosta dal hlasovať o zmenu územného plánu obce  s podmienkou, že všetky  náklady 

za zmenu územného plánu  budú znášať žiadatelia. 

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

Zdržali sa: 1 poslanec (Halász) 

 

 

Marta Straková, bytom Dunajská Streda, Maloblahovská 5193/50, žiada odpustenie časti 

poplatku a to pol roka za čistenie odpadových vôd za rok 2020 a 2021, nakoľko počas trvania 

Covidu bola zatvorená. Pán starosta dal hlasovať, aby od teraz 3x pol roka nemusela platiť za 

odpadovú vodu, keďže spätne nie je možné odpustenie realizovať. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

Terézia Kissová, bytom Šamorín, Školská 989/23 žiada o odkúpenie nehnuteľnosti na základe 

znaleckého posudku, nachádzajúcej sa v k.ú. Vrakúň, vedenej ako stavba – dom so súpisným 

číslom 485 na parc.č. 19/1 vo výmere 112 m2, nakoľko obec má k uvedenej nehnuteľnosti 

spoluvlastnícky podiel v pomere 2/4 k celku. Pán starosta dal hlasovať za zámer predaja. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

8./ Interpelácie starostu. 

Od posledného zasadnutia obec mala len jednu akciu, dňa 4.12.2022 navštívil naše deti 

Mikuláš. Mikulášska oslava sa konala pod patronátom komisie kultúry a Jánosa Feketeho. 

 

Projekty: 

Vybudovanie cyklistickej trasy Vrakúň – Gabčíkovo, a Vrakúň – Povoda sa začala dňa 

20.novembra 2022. Túto stavbu bude zabezpečovať spoločnosť AVASTAV. 
 

Obec od Ministerstva životného prostredia SR v októbri 2022 dostala dotáciu na Projekt na 

vybudovanie kanalizácie na chýbajúcich 9 etáp v hodnote 8,4 mil. eur, a  vypísala verejné 

obstarávanie na spomínanú výstavbu. Spoločnosť ULTIMA Ratio bola poverená kontrolou 

správnosti priebehu verejného obstarávania. Podľa výsledkov verejného obstarávania 

výstavbu by mala zabezpečiť spoločnosť AVASTAV, ako víťaz verejného obstarávania so 

sumou 7,1 mil. eur.  Víťazná spoločnosť bola vyzvaná, aby doplnila chýbajúce overené 

referencie. Nakoľko tie referencie neboli dodané, úrad pre verejné obstarávanie 9. novembra 

vylúčil víťaznú spoločnosť AVASTAV zo súťaže. 

Úrad verejného obstarávania si na základe písomnej sťažnosti spoločnosti AVASTAV 

vyžiadal dokumentácie súvisiace s verejným obstarávaním, a na základe predložených 

dokladov v zákonnej 30-dňovej lehote sa rozhodne o zákonnosti vylúčenia. 

Keď dostaneme stanovisko od ÚVO v spomínanej veci, štátne orgány budú tento projekt 

považovať za overený návrh, a preto zmluva môže byť podpísaná s víťaznou spoločnosťou 

oveľa skôr. Ak všetko bude v poriadku, tak v apríli 2023 by sa mohla začať výstavba 

kanalizácie. 

 

Nakoľko ešte stále nevieme nič konkrétne o vyhodnotení žiadosti na vybudovanie zberného 

dvora, preto 14. septembra 2022 sme podali už tretiu žiadosť o dotáciu na túto stavbu. Už aj 



pri druhej žiadosti bol náš projekt odsúhlasený, len ministerstvo  nemalo už peniaze na tento 

účel. Vyhodnotenie našej  novej žiadosti sa očakáva v marci 2023.   

 

V rámci projektu na zvyšovanie kapacity materskej školy  za takmer 400 tisíc Eur, sme 

navrhli umiestniť triedu s najstaršími deťmi predškolského veku s 24 miestami v nových 

 priestoroch pri  ZŠ medzi telocvičňou a školskou kuchyňou. Na projekt dostaneme 100% 

dotáciu, čo znamená, že obec nebude mať vlastné náklady. 

Pán starosta dal hlasovať, aby po odsúhlasení dotácie sa výstavba materskej školy 

zrealizovala na dvore ZŠ. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

Iné: 

Obec uzatvorila zmluvu na zabezpečenie verejného osvetlenia v roku 2012 na 15 rokov so 

spoločnosťou  FIN.M.O.S, ktorá by končila dňa 31.12.2027.  Nakoľko táto zmluva je pre obec  

nevýhodná, sme chceli pomocou právnika obce ukončiť platnosť zmluvy skôr, ale obec by 

musela zaplatiť vysokú pokutu spoločnosti  FIN.M.O.S. Však na základe vzájomnej dohody 

obec môže vypovedať zmluvu ku konca tohto roka za podmienky, že spoločnosti  FIN.M.O.S. 

zaplatíme DPH za zostatkovú hodnotu lámp, čo predstavuje sumu cca 13 000 eur. Ak by táto 

zmluva ostala naďalej v platnosti, obec by mala zaplatiť spoločnosti okrem DPH ešte 38 tisíc 

eur. Pán starosta dal hlasovať  za ukončenie zmluvy s podmienkou na zaplatenie DPH za 

13000 EUR. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

Vzhľadom na to, že elektrinu spoločnosť FIN.M.O.S., a.s.nakupuje na burze v balíkoch na 

roky vopred, cenu elektriny na verejné osvetlenie vie garantovať za 192 €/megawatthodinu do 

31.12.2023. Pri súčasnom drastickom zvýšenie cien energie je pre obec táto ponuka  výhodná, 

hlavne keď berieme do úvahy, že ZES nám ponúkol elektrinu za cenu 600 €/ 

megawatthodinu. Pán starosta dal hlasovať, aby obec do 31.12.2023 odoberala elektrinu na 

verejné osvetlenie od spoločnosti FIN.M.O.S. za cenu 192 €/megawatthodinu. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

 

Pán starosta dal hlasovať o nasledovných termínoch zasadaní OZ v r. 2023. 

23. február, 20. apríl, 22. jún, 21. september, 16. november, 14. december. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

 

Pán starosta informoval OZ o Návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. Návrh bol 

predlžený na schválenie. 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

Pán starosta dal hlasovať za schválenie Dodatku č. 2/2022 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 1/2018 a k Dodatku č. 1/2020 k VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vrakúň. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 



 

Pán starosta dal hlasovať za schválenie Cenníku poplatkov a služieb obce Vrakúň platný od 

01.01.2023. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

Pán starosta dal hlasovať o Dodatku č. 5 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 

 

 

Pán starosta dal hlasovať za schválenie VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za rozvoj na 

území obce Vrakúň. 

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

Zdržali sa: 1 poslanec (Végh) 

 

 

Pán starosta dal hlasovať o zmluve o zriadení vecných bremien, spočívajúcich v povinnosti 

Obce Vrakúň ako povinného z vecného bremena strpieť na časti nižšie označených 

nehnuteľností v rozsahu vyznačenom v nižšie označenom geometrickom pláne ako koridor 

vecných bremien zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, užívanie, 

prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 

stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, v prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 

ako oprávneného z vecného bremena in personam, k nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve 

Obce, tj. v spoluvlastníckom podiele v pomere 1/1 k celku, nachádzajúcej sa v obci Vrakúň, 

katastrálne územie Vrakúň, vedenej ako Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, 

zapísanej na LV č. 967, vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor 

v časti A, a to k: 

parc. č. 254 o výmere 10610 m2 – zastavaná plocha a nádvorie 

v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 1303/2022, zo dňa 03.05.2022, úradne 

overenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor dňa 05.05.2022, pod č. G1-

1139/2022. 

Vecné bremeno zriaďuje bezodplatne, a to na dobu neurčitú. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

 

 

Pán starosta dal hlasovať za schválenie odpísania nevymožiteľných daňových nedoplatkov a 

daňových pohľadávok v celkovej sume 2.999,41 EUR. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

 



9./ Interpelácie poslancov. 

Pán Matus:  

- poznamenal, že pri hostinci Texas nie je označený koniec cyklistickej trasy 

 

Pán Kiss.:  

- či by sa nedalo požiadať aby pri odbočkách Malý háj a ovocný sad by bola súvislá čiara, aby 

sa autá nemohli predbiehať. Pán starosta hovoril s dopravným inžinierom z Dunajskej Stredy, 

ale on to neodporúčal. 

Pán Szabó: 

- bolo by dobré nájsť nejaké riešenie na osvetlenie pri nájomných bytoch a požiarnej 

zbrojnici, nakoľko je tam príliš tma.  

 

Pán Végh: 

- obyvatelia sa sťažovali, že obec neusporiadala žiadnu oslavu na prvú adventnú nedeľu. 

Navrhol,aby po dokončení rekonštrukcie Námestia Svätého Štefana, adventné sviece boli 

umiestnené na námestí 

- zaujímal sa o tom či obec bude zvyšovať nájomné v nájomných bytoch. Pán starosta ho 

informoval, že nájomné sa zatiaľ zvyšovať nebude. 

 

 

 

 

 

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

účasť. 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

  

 

 

 

Podpísané dňa: 19.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U z n e s e n i a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, konaného dňa  

15. decembra 2022 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. Úprava rozpočtu obce č. 2 na rok 2022. 

4. Schválenie rozpočtu obce na rok 2023-2025. 

5. Schválenie Územného plánu obce Vrakúň – Zmeny a doplnky č. 8. 

6. Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vrakúň na 

roky 2022-2027. 

7. Žiadosti, rôzne. 

8. Interpelácia starostu. 

9. Interpelácie poslancov. 

 

 

 

K bodu č. 3.- Úprava rozpočtu obce č. 2 na rok 2022. 

Uznesením č. 44/2022 

OZ schvaľuje 

úpravu rozpočtu obce č. 2 na rok 2022. 

 

 

K bodu č. 4.- Schválenie rozpočtu obce na rok 2023-2025. 

Uznesením č. 45/2022 

OZ schvaľuje 

rozpočet obce na rok 2023-2025. 

 

 

K bodu č. 5.- Schválenie  Územného plánu obce Vrakúň – Zmeny a doplnky č. 8. 

Uznesením č. 46/2022 

Obecné zastup 

Obecné zastupiteľstvo Vrakúň 

1. berie na vedomie: 

správu o obstaraní Územného plánu obce Vrakúň – Zmeny a doplnky č. 8 

2. súhlasí 

so spôsobom vybavenia pripomienok vznesených v procese prerokovania návrhu 

Územného plánu obce Vrakúň – Zmeny a doplnky č. 8, ktorých prehľad tvorí prílohu 

tohoto uznesenia 

3. schvaľuje 

a) podľa § 4 ods. 3  a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 

(Zákon o obecnom zriadení), § 26  a 27 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný 

zákon)Územný plán obce Vrakúň – Zmeny a doplnky č. 8 



b) podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom 

zriadení), § 27 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon)   Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Vrakúň č. 1/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu 

obce Vrakúň – Zmeny a doplnky č. 8 

 

 

K bodu č. 6.- Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vrakúň 

na roky 2022-2027. 

Uznesením č. 47/2022 

OZ schvaľuje 

Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vrakúň na roky 2022 - 2027 na 

základe spätnej väzby Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životnej 

prostredie. 

 

 

K bodu č. 7.- Žiadosti, rôzne. 

Uznesením č. 48/2022 

OZ schvaľuje 

odplatný prevod vlastníckeho práva k novovytvorenej nehnuteľnosti: 

parc. č. 252/6 o výmere 28 m2 – zastavaná plocha a nádvorie 

(vedenej ako Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape), nachádzajúcej sa v obci 

Vrakúň, katastrálne územie Vrakúň, ktorá bola odčlenená od pôvodnej parc. č. 252 o výmere 

5866 m2 – zastavaná plocha a nádvorie (vedenej ako Parcela registra „C“ evidovaná na 

katastrálnej mape, zapísaná na LV č. 967, vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, 

katastrálny odbor v časti A) a ktorá bola zameraná Geometrickým plánom č. 52011101–

144/2022, zo dňa 31.08.2022, vyhotoveným: GEOPARD, s.r.o., so sídlom: Sása 708, 930 37 

Lehnice, IČO: 52 011 101, úradne overeným Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny 

odbor dňa 06.09.2022, pod č. G1-2272/2020, ktorá nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve 

predávajúceho, tj. v spoluvlastníckom podiele v pomere 1/1 k celku 

na kupujúceho: 

Ladislav Szőke, rod. Szőke, nar.: XX.XX.XXXX, r.č.: XXXXXXXXXX 

trvale bytom: Komársky rad 803/17, 930 25 Vrakúň 
 

ktorý po prevode vlastníckeho práva sa stane výlučným vlastníkom prevádzanej nehnuteľnosti 

v spoluvlastníckom podiele v pomere 1/1 k celku. 
 

Kúpna cena bola Obecným zastupiteľstvom jednohlasne stanovená v sume vo výške 10 €/m2, 

tj. v celkovej sume vo výške 280 € (slovom: dvestoosemdesiat eur), pričom kúpna cena bude 

kupujúcim zaplatená v hotovosti do pokladne predávajúceho 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. 

 

 



Údaje o počte poslancov Obecného zastupiteľstva a o pomere ich hlasovania: 

• počet všetkých poslancov: 9 

• počet prítomných poslancov: 9 

• pomer hlasovania poslancov:  za:9proti:0    zdržali sa:0 

 

 

K bodu č. 7.- Žiadosti, rôzne. 

Uznesením č. 49/2022 

OZ schvaľuje 

súhlas na napojenie budúceho vodovodu a budúcu kanalizáciu na jestvujúci obecný vodovod 

a budúcu novovybudovanú kanalizáciu a schvaľuje podpísanie Zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve na odkúpenie tohto budúceho vodovodu a kanalizácie pre majiteľov pozemkov 

budúcej výstavby  IBV Magla Residence.  

 

 

K bodu č. 7.- Žiadosti, rôzne. 

Uznesením č. 50/2022 

Obecné zastupiteľstvo po preskúmaní schváleného územného plánu obce Vrakúň v súlade s § 

30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel 

(stavebný zákon) 

a) berie na vedomie 

informáciu o preskúmaní schváleného územného plánu obce Vrakúň v súlade s § 30 ods. 4 

zákona č. 50/171976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel 

(stavebný zákon) 

b) schvaľuje 

začatie procesu obstarania „ÚPN obce Vrakúň – Zmeny a doplnky č. 09” v rozsahu podľa 

Prílohy č. 1. 

c) poveruje 

starostu obce vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so začatím procesu obstarania „ÚPN 

obce Vrakúň – Zmeny a doplnky č. 09” v zmysle bodu b) tohto uznesenia a vyžiadať úhradu 

nákladov za obstaranie od fyzických a právnických osôb, ktorých výhradná potreba vyvolala 

obstaranie (§ 19 Stavebného zákona) – AVA-stav, s.r.o., Galanta. 

 

 

K bodu č. 7.- Žiadosti, rôzne. 

Uznesením č. 51/2022 

OZ schvaľuje 

odpustenie časti poplatku a to 3x pol roka za čistenie odpadových vôd Marte Strakovej, bytom 

Dunajská Streda, Maloblahovská 5193/50, nakoľko počas trvania Covidu bola zatvorená.  

 

 

K bodu č. 7.- Žiadosti, rôzne. 

Uznesením č. 52/2022 

OZ schvaľuje 

zámer predaja o odkúpenie nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku, nachádzajúcej sa 

v k.ú. Vrakúň, vedenej ako stavba – dom so súpisným číslom 485 na parc.č. 19/1 vo výmere 

112 m2, nakoľko obec má k uvedenej nehnuteľnosti spoluvlastnícky podiel v pomere 2/4 

k celku Terézii Kissovej, bytom Šamorín, Školská 989/23. 

 

 



K bodu č. 8- Interpelácia starostu. 

Uznesením č. 53/2022 

OZ schvaľuje 

predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Novostavba materskej školy v obci 

Vrakúň s vytvorením 24 nových miest“ realizovaného v rámci výzvy s číslom 06R01-20-V02, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom 

hospodárskeho rozvoja obce. 

Z celkového počtu poslancov 9, počet prítomných poslancov 9. 

Hlasovanie: 

Za:  9 

Proti:  0 

Zdržak sa: 0 

 

 

K bodu č. 8- Interpelácia starostu. 

Uznesením č. 54/2022 

OZ schvaľuje 

„Dohodu o ukončení zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia“ uzatvorenú medzi 

FIN.M.O.S. so sídlom Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava a Obcou Vrakúň, Nám. sv. Štefana 

474/1, 930 25 Vrakúň, ďalej schvaluje vyplatenie sumy 12.922,-€, ktorá suma zodpovedá 

výšky DPH kúpnej ceny zariadení verejného osvetlenia vo Vrakúni. 

Z celkového počtu poslancov 9, počet prítomných poslancov 9. 

Hlasovanie: 

Za:  9 

Proti:  0 

Zdržak sa: 0 

 

 

K bodu č. 8- Interpelácia starostu. 

Uznesením č. 55/2022 

OZ schvaľuje 

dodatok č. 1 k „Dohode o ukončení zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia“ uzatvorenej 

medzi FIN.M.O.S. so sídlom Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava a Obcou Vrakúň, Nám. sv. 

Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň, o dodávke elektriny do sústavy verejného osvetlenia v obci 

Vrakúň do 31.12.2023 podľa pôvodných podmienok zmluvy so spoločnosťou FIN.M.O.S. so 

sídlom Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava. 

Z celkového počtu poslancov 9, počet prítomných poslancov 9. 

Hlasovanie: 

Za:  9 

Proti:  0 

Zdržak sa: 0 

 

 

 

K bodu č. 8- Interpelácia starostu. 

Uznesením č. 56/2022 

OZ schvaľuje 

termíny zasadnutí OZ Vrakúň na r.2023. 

 

 



K bodu č. 8- Interpelácia starostu. 

Uznesením č. 57/2022 

OZ schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. 

 

 

K bodu č. 8- Interpelácia starostu. 

Uznesením č. 58/2022 

OZ schvaľuje 

Dodatok č. 2/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2018 a k Dodatku č. 1/2020 k 

VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Vrakúň. 

 

 

K bodu č. 8- Interpelácia starostu. 

Uznesením č. 59/2022 

OZ schvaľuje 

Cenník poplatkov a služieb obce Vrakúň platný od 01.01.2023. 

 

 

K bodu č. 8- Interpelácia starostu. 

Uznesením č. 60/2022 

OZ schvaľuje 

Dodatok č. 5 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. 8- Interpelácia starostu. 

Uznesením č. 61/2022 

OZ schvaľuje 

VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Vrakúň. 

 

 

K bodu č. 8- Interpelácia starostu. 

Uznesením č. 62/2022 

OZ schvaľuje 

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

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

zriadenie vecných bremien, spočívajúcich v povinnosti Obce Vrakúň ako povinného 

z vecného bremena strpieť na časti nižšie označených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom 

v nižšie označenom geometrickom pláne ako koridor vecných bremien zriadenie a uloženie 

elektroenergetických zariadení, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, 

rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení 

a ich odstránenie, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 ako oprávneného z vecného bremena in 

personam, k nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Obce, tj. v spoluvlastníckom podiele 

v pomere 1/1 k celku, nachádzajúcej sa v obci Vrakúň, katastrálne územie Vrakúň, vedenej 



ako Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, zapísanej na LV č. 967, vedenom 

Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor v časti A, a to k: 

parc. č. 254 o výmere 10610 m2 – zastavaná plocha a nádvorie 

v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 1303/2022, zo dňa 03.05.2022, úradne 

overenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor dňa 05.05.2022, pod č. G1-

1139/2022 
 

Vecné bremeno zriaďuje bezodplatne, a to na dobu neurčitú. 

Údaje o počte poslancov Obecného zastupiteľstva a o pomere ich hlasovania: 

• počet všetkých poslancov: 9 

• počet prítomných poslancov: 9 

• pomer hlasovania poslancov:  za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 

 

 

K bodu č. 8- Interpelácia starostu. 

Uznesením č. 63/2022 

OZ schvaľuje 

odpísanie nevymožiteľných daňových nedoplatkov a daňových pohľadávok v celkovej sume 

2.999,41 EUR. 

 


