
Z á p i s n i c a 

zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  vo  Vrakúni ,  konaného dňa 

21. apríla 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.1 na rok 2022. 

4. Voľba hlavného kontrolóra – výberové konanie 

5. Žiadosti, rôzne. 

6. Interpelácia starostu. 

7. Interpelácie poslancov. 

 

 

 

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

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

rokovania pán starosta konštatoval, že 5 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 

(neprítomní sú pán Horváth, pán Végh, pán Fekete a pán Matus E.), zasadnutie  je uznášania 

schopné.  

 

 

b) Pán starosta predložil návrh programu zasadnutia na schválenie. 

 

       Hlasovalo za: 5 poslancov 

 

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

Zapisovateľ      :    Edina Méhesová 

        

Overovatelia    :      Tibor Halász 

   Mgr. Gergely Méhes 

 

Hlasovalo za: 5 poslancov 

 

 

3./ Úprava rozpočtu obce č.1 na rok 2022. 

Vzhľadom na to, že naša obec dostala 99 tisíc eur od Ministerstva školstva na generálnu 

opravu  kotolne v budove ZŠ Móra Ferenc, musíme vykonať úpravy v rozpočte obce. 

Pán starosta dal hlasovať za úpravu rozpočtu obce č. 1 na rok 2022. 

 

Hlasovalo za: 5 poslancov 

 

 

4./ Voľba hlavného kontrolóra – výberové konanie 

Dňa 30.júna 2022 končí poverenie hlavného kontrolóra, preto na základe zákona musí obec 

vypísať výberové konanie na tento post. Nové obdobie poverenia  bude trvať od 01.07.2022 



do 30.06.2028. Voľba nového hlavného kontrolóra sa uskutoční na ďalšom zasadnutí OZ dňa 

16.06.2022.  

OZ vyhlasuje v zmysle §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov voľbu na funkciu hlavného kontrolóra obce Vrakúň s funkčným 

obdobím šiestich rokov s úväzkom 20 % a nástupom do práce od 01.07.2022, ktorá sa 

uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Vrakúň dňa 16.06.2022. 

Pán starosta dal o tomto procese podľa predpisov hlasovať. 

 

Hlasovalo za: 5 poslancov 

 

 

5./ Žiadosti, rôzne. 

- Pán Iván Takács požiadal OZ, aby mohol odkúpiť od obce  časť pozemku na č. 

parcely 152/1v kat. území Vrakúň  pred hostincom BB StreetFood vo výmere 83 m2, 

na ktorom sa nachádza terasa  hostinca, ktorý pozemok v súčasnosti prenajíma.  

Pán starosta navrhol, aby sa o tom rozhodovalo v najbližšom zasadnutí.  

 

- Zoltán Fodor - D.O.R.-stav, Vrakúň  plánuje vytvoriť novú ulicu pre výstavbu 

rodinných domov - pod názvom IBV  Barcs, na ulici Pod záhradami medzi rodinnými 

domami súpisné č. 294 a 295. Vybuduje inžinierske siete, na ktoré budú pripojené 

rodinné domy. Pán starosta dal hlasovať o Zmluve o budúcej zmluve o prevode 

vlastníckeho práva medzi budúcim prevodcom a obcou Vrakúň ako budúcim 

nadobúdateľom  na prevod budúceho vodovodu a kanalizácie a dažďovej kanalizácie z 

plánovanej novej ulice.  

 

Hlasovalo za: 5 poslancov 

 

-Druhý investorom WIKING´S GROUP s.r.o., Dunajská Streda plánuje  vytvorenie 

ďalšej ulice na Bielom  járku.  

Pán starosta dal hlasovať o Zmluve o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva 

medzi budúcimi prevodcami a obcou Vrakúň ako budúcim nadobúdateľom  na prevod 

budúceho vodovodu a kanalizácie a dažďovej kanalizácie z  plánovanej ulice.  

 

Hlasovalo za: 5 poslancov 

 

 

- Nová vedúca občianskeho združenia Kukkók p. Tímea Farkas požiadala OZ o kúpu 

obecného pozemku parc. č. 378/2 v kat. území Vrakúň, za ktorý navrhuje predaj  ich 

¼ podielu pozemku s parcelným číslo 378/3, za cenu  znaleckých ocenení.  Jedná sa o 

pozemok za nájomnými bytovými domami Magla, kde obec urobila parkovacie miesta 

pre obyvateľov bývajúcich  v bytovom dome. 

Nakoľko v súlade s platnými obecnými zákonmi  výmena nie je možná, treba určiť 

ceny nehnuteľnosti a obidve strany musia navzájom zaplatiť hodnotu pozemkov.  Pán 

starosta navrhol, aby sa o tom rozhodovalo v najbližšom zasadnutí.  

 

 

-Active Spirit Karate Club Gabčíkovo pod vedením PaedDr. Csibu Rolanda, ktorí 

trénujú aj našu mládež, žiada  o sponzorstvo, chceli by  kúpiť tréningové pomôcky 

a špeciálne podložky, požiadal OZ o finančný príspevok vo výške 2000,- €. Žinenky 



by boli umiestnené v telocvični vo Vrakúni, kde by ich mohli použiť aj iní, podľa 

potreby.   Návrh bol predložený na hlasovanie. 

 

Hlasovalo za: 5 poslancov 

 

 

-Pán Bálint Kiss sa obrátil na OZ so žiadosťou, aby ho obec  splnomocnila na 

zastupovanie obce  na valnom zhromaždení v poľovnom revíri Gabčíkovo II. vo 

veciach poľovníctva v zmysle zákona o poľovníctve.  Návrh bol predložený na 

hlasovanie.  

 

Hlasovalo za: 5 poslancov 

 

 

6./ Interpelácie starostu. 

S prihliadnutím na priaznivú epidemiologickú situáciu vláda Slovenskej republiky postupne 

uvoľnila opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, a od posledného zasadnutia sa v obci 

mohli konať väčšie akcie.  

15.3.2022 – v záhrade kostola sa uskutočnila oslava povstania maďarského ľudu za slobodu v 

roku 1848. 

19.3.2022 -  vo veľkej hale obecného úradu sa konala výročná schôdza miestneho zväzu 

dôchodcov, na ktorej sa zúčastnilo 66 dôchodcov. Dobrú hudbu zabezpečili Vontszemű 

Zoltán a Anyalai János. 

26.3.2022 – sa konala veľkolepá svadobná oslava s účasťou 46 jubilujúcich párov. Udalosť 

sponzorovali Zoltán Fodor s manželkou Evou. Medzi interpretmi boli Vontszemű Zoltán,  

Anyalai János a Lelkes Szimona. 

Začiatkom apríla sme usporiadali zber odpadov na území obce. Pozbierané smeti boli 

uskladnené na dvore bývalého OÚ v kontajneri. 

16.4.2022 –na bielu sobotu sa prvýkrát konalo v parku Ferenca Gála hľadanie kraslíc, na 

ktorom sa zúčastnilo aj napriek nepriaznivému počasiu 145 detí, ktorí našli 785 kraslíc 

a čokoládových vajec. Obec  chce poďakovať za spoluprácu miestnym dobrovoľným 

hasičom, Občianskemu združeniu Napraforgó, Zväzu CSEMADOK, poľovníkom 

pod vedením Petra Kissa a zväzu dôchodcov.    

 

Projekty: 

Stále nevieme nič konkrétne o výpomoci na vybudovanie zberného dvora. Podľa informácie 

náš projekt na vybudovanie zberného dvora odsúhlasili, len ministerstvo momentálne nemá 

peniaze, a preto projekt je v tzv. zásobníku MŽP. Hneď ako obec dostane peniaze, začne so 

stavbou. 

Ako už bolo v bode 3. spomenuté, naša obec dostala 99 tisíc eur od Ministerstva školstva na 

generálnu opravu  kotolne v budove ZŠ Móru Ferenca, ale pri súčasnom zvyšovaní cien táto 

suma je nedostačujúca, preto obec už minulý rok preúčtovala na túto opravu 20 tis. €, a musí 

aj z tohoročného rozpočtu zabezpečiť ďalších 20 tis. €. 

Dostali sme odpoveď na náš projekt na vybudovanie kanalizácie na chýbajúcich 9 etáp 

výstavby. Od Ministerstva životného prostredia SR dostaneme 8,4 mil. €, spolu s tou čiastkou 

ktorú musí zaplatiť obec. Od novembra 2021 bolo vypísané verejné obstarávanie  na 

spomínanú prácu, ale kvôli rapídnemu zvýšeniu cien, sme nedostali ani jednu cenovú ponuku 

na dokončenie prác.  Z toho titulu sme sa obrátili na oddelenie projekcie na ministerstve, kde 

sme dostali takú odpoveď, ak zhotoviteľ vie vydokladovať, že medzi časom podpisu 

a dokončení prác došlo k zvýšeniu cien, tak môže dostať  rozdiel medzi dvoma sumami.  



Iné: 

Zvýšenie cien energie sa dotkne aj nášho obecného úrad. Cena za elektrinu sa zvýši o 18 tis. € 

a cena za plyn o 56 tis. €. Obecný úrad musí nájsť riešenie, aby vedela zaplatiť tie zvýšené 

náklady. 

 

 

 

7./ Interpelácie poslancov. 

Pán Méhes.:  

- poznamenal, že na ulici Forrád ešte stále parkujú autobusy. Pán starosta navrhol, aby sa 

obrátili na políciu. 

- na Hlavnej ceste v zákrute pri parku v Nekyje na Ostrove sú veľké nebezpečné jamy - 

výtlky. Pán starosta ho informoval, že by museli vybudovať nový základ, čo by bolo príliš 

nákladné. 

 

Pán Kiss: 

- zaujímal sa, v akom štádiu je realizácia kanalizácie, výstavba nájomných bytov a zmena 

územného plánu obce. Pán starosta ho informoval, že čoskoro už začinajú práce, a v 

budúcnosti chcú opraviť aj námestie pred obecným úradom. 

 

 

 

 

 

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

účasť. 

 

 

 

 

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

 

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

  

 

 

Podpísané dňa: 25.04.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U z n e s e n i a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, konaného dňa  

21. apríla 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.1 na rok 2022. 

4. Voľba hlavného kontrolóra – výberové konanie 

5. Žiadosti, rôzne. 

6. Interpelácia starostu. 

7. Interpelácie poslancov. 

 

 

 

K bodu č. 3.- Úprava rozpočtu obce č.1 na rok 2022. 

Uznesením č. 7/2022 

OZ schvaľuje 

úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2022. 

 

 

K bodu č. 4.- Voľba hlavného kontrolóra – výberové konanie 

Uznesením č. 8/2022 
Obecné zastupiteľstvo Vrakúň: 

a) vyhlasuje v zmysle §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov voľbu na funkciu hlavného kontrolóra obce Vrakúň s funkčným 

obdobím šiestich rokov s úväzkom 20 % a nástupom do práce od 01.07.2022, ktorá sa 

uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Vrakúň dňa 16.06.2022. 

b) kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Vrakúň musí odovzdať svoju písomnú 

prihlášku do voľby na Obecný úrad vo Vrakuni do 28.05.2022  do 12:00 hod. v zalepenej 

obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra“, 

c) kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Vrakúň musí spĺňať nasledovné kvalifikačné 

predpoklady a iné podmienky: 

- minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie, 

- bezúhonnosť 

- prax v odbore vítaná 

 

d) určuje tieto náležitosti písomnej prihlášky do voľby hlavného kontrolóra obce Vrakúň : 

Prihláška do voľby hlavného kontrolóra obce sa podáva na Obecný úrad Vrakúň, adresa: 

Obecný úrad, Vrakúň, nám. sv. Štefana 474, spolu s požadovanými prílohami v zalepenej 

obálke označenej názvom, prihláška do voľby hlavného kontrolóra obce Vrakúň.  

Pre prijatie prihlášky do hlasovania musí včas podaná prihláška obsahovať minimálne: 

 Označenie „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce Vrakúň“ 

 Profesijný životopis 

 Dátum a podpis kandidáta 



 Overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 

 Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 

 Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby hl. kontrolóra v obecnom 

zastupiteľstve vo Vrakuni. 

 

d) poveruje Obecný úrad zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného 

kontrolóra na úradnej tabuli obce a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom 

konania voľby. 

 

 

K bodu č. 5.- Žiadosti, rôzne. 

Uznesením č. 9/2022 

OZ schvaľuje 

zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o prevode práv k stavbám, IBV Barč, SO-03a – Rozšírenie 

verejného vodovodu, SO-03b – Rozšírenie verejnej kanalizácie a SO – 04 – Daždová 

kanalizácia z komunikácie medzi Ing. Zoltán Fodor – D.O.R. – stav a Obec Vrakúň. 

 

 
 

K bodu č. 5.- Žiadosti, rôzne. 

Uznesením č. 10/2022 

OZ schvaľuje 

Zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva medzi budúcimi prevodcami 

WIKING´S GROUP s.r.o., Dunajská Streda a obcou Vrakúň ako budúcim nadobúdateľom  na 

prevod budúceho vodovodu a kanalizácie a dažďovej kanalizácie z  plánovanej novej ulice na 

Bielom jarku. 

 

 

K bodu č. 5.- Žiadosti, rôzne. 

Uznesením č. 11/2022 

OZ schvaľuje 

finančný príspevok vo výške 2000,- € pre Active Spirit Karate Club Gabčíkovo.  

 

 

K bodu č. 5.- Žiadosti, rôzne. 

Uznesením č. 12/2022 

OZ schvaľuje 

aby obec zastupoval Valent Kiss na valnom zhromaždení v poľovnom revíri Gabčíkovo II. vo 

veciach poľovníctva v zmysle zákona o poľovníctve. 

 


