
Z á p i s n i c a 

zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  vo  Vrakúni ,  konaného dňa 

16. júna 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. Informácia o výsledkoch hlasovaní per rollam zo dňa 9. mája 2022. 

4. Voľba hlavného kontrolóra. 

5. Schválenie záverečného účtu obce Vrakúň a rozpočtového hospodárenia za rok 

2021. 

6. Žiadosti, rôzne. 

7. Interpelácia starostu. 

8. Interpelácie poslancov. 

 

 

 

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

zastupiteľstva, pána Mgr. Vojtecha Ravasza, hlavného kontrolóra obce a Ing. Líviu 

Sárkányovú. Po otvorení rokovania pán starosta konštatoval, že 8 poslancov obecného 

zastupiteľstva je prítomných (neprítomný je pán Kiss), 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    :      Gellért Végh 

   Ernest Matus 

 

Hlasovalo za: 6 poslancov 

Zdržali sa: 2 poslanci (Végh, Matus E.) 

 

 

3./Informácia o výsledkoch hlasovaní per rollam zo dňa 9. mája 2022. 

9. mája 2022 bolo hlasovanie per rollam v nasledujúcich bodoch:  

1. Návrh – zmena ÚP na parcele E KN parac. Č. 1878/1 k.ú. Vrakúň, Obec Vrakúň, aby 

na uvedenej parcele mohla byť vybudovaná fotovoltická elektráreň. 

2. Návrh – zmena ÚP na parcele E KN parac. Č. 1884/1 k.ú. Vrakúň, Obec Vrakúň, aby 

na uvedenej parcele mohla byť vybudovaná domov seniorov (Zdravotnícke zariadenie 

a zariadenie sociálnych služieb) 

Poslanci nesúhlasili s návrhom. 



4./ Voľba hlavného kontrolóra.  
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.  

OZ vyhlásilo 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. V stanovenej 

lehote boli doručené do výberového konania na voľbu hlavného kontrolóra obce 3 prihlášky, 

z ktorých jeden kandidát vzal späť svoju prihlášku. Uchádzači boli nasledovní: Ing. Lívia 

Sárkányová a Mgr. Vojtech Ravasz. Dňa 9.6.2022 bolo otváranie obálok určenými osobami: 

Ing. János Fekete, Ildikó Csiba a Edina Méhesová, ktorí po otvorení obálok posúdili splnenie 

podmienok uverejnených vo vyhlásení na voľbu hlavného kontrolóra. Skonštatovali, že 

prihlášky uchádzačov spĺňajú všetky predpísané náležitosti. 

Pán starosta dal hlasovať na zvolenie z kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce. 

Mgr.Vojtech Ravasz bol zvolený za hlavného kontrolóra obce Vrakúň. 

 

     Hlasovalo za pána Votecha Ravasza: 6 poslancov 

     Hlasovalo za pani Líviu Sárkányovú: 0 poslanec 

     Zdržali sa: 2 poslanci (Méhes, Horváth) 

 

 

5./ Schválenie záverečného účtu obce Vrakúň a rozpočtového hospodárenia za rok 2021. 

Pán Ravasz na základe platných predpisov oboznámil Obecné zastupiteľstvo so Správou 

o rozpočtovom hospodárení obce Vrakúň za rok 2021. Pán starosta obce dal hlasovať za 

schválenie záverečného účtu obce Vrakúň a rozpočtového hospodárenia za rok 2021 bez 

výhrad. 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

 

6./ Žiadosti, rôzne. 

Pán Tomáš Matus, bytom Vrakúň, Hlavná 67/44 žiada OZ o poskytnutie finančného 

príspevku pre svoju dcéru Kitti Matusovú. Kitti začala v máji 2021 navštevovať tréningy 

motokrosu pre deti. Po dvoch mesiacoch tréningu dosiahla značné úspechy. Pán starosta 

navrhol príspevok v hodnote 500,- EUR. Návrh bol predložený na hlasovanie.  

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

Pán Iván Takács požiadal OZ, aby mohol odkúpiť od obce  časť pozemku z 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 dal hlasovať o návrhu. 

 

    Hlasovalo za: 2 poslanci (Halász, Matus I.) 

    Hlasovalo proti: 3 poslancov (Antalová, Horváth, Matus E.) 

    Zdržali sa: 3 poslancov (Méhes, Végh, Fekete) 

 

 

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 namiesto výmeny pozemkov, obidve strany platili naďalej nájom. 

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

Zápasnícky športový klub Gabčíkovo v ktorom 3 členovia sú z obce Vrakúň žiada  

o sponzorstvo. Pán starosta navrhol príspevok v hodnote 1000,- EUR. Návrh bol predložený 

na hlasovanie.  

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

 

 

 

7./ Interpelácie starostu. 

Pán starosta informoval OZ o uskutočnených podujatiach: 

4.5.2022 – sa uskutočnil slávnostné odhalenie a vysvätenie sochy sv. Floriána pred požiarnou 

zbrojnicou. 

7.5.2022 – vo veľkej sále obecného úradu sa uskutočnil večer piesní na pamiatku Juraja 

Méhesa, na ktorom sa zúčastnili speváci z Vrakúňa i z okolitých obcí. 

3.6.2022 – na námestí pri futbalovom ihrisku sme usporiadali Medzinárodný deň detí, na 

ktorom viacerí účinkujúci zabávali deti. 

5.6.2022 – Červený kríž organizoval dobrovoľné darovanie krvi vo veľkej sále obecného 

úradu. 

11.6.2022 – na dvore bývalého obecného úradu skauti pri príležitosti k 30. výročiu vzniku 

skautského oddielu V. Szent Jakab  usporiadali piknik.  

Projekty: 

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

ministerstvo momentálne nemá peniaze, a preto projekt je v tzv. zásobníku MŽP. Hneď ako 

obec dostane peniaze, začne so stavbou.  

Termín verejného obstarávania na vybudovanie kanalizácie na chýbajúcich 9 etáp sme znovu 

predlžili  o dva týždne, nakoľko kvôli rapídnemu zvyšovaniu cien, záujemcovia neustále sa 

obrátia na oddelenie projekcie so svojimi otázkami. Taká istá je situácia aj pri vybudovaní 

cyklistickej trasy. 

Iné: 

Na základe rozhodnutia OZ č.2/2022 obec si nechal oceniť znalcom pozemok na parcele č. 

250/139 v kat. území Vrakúň, ktorý sa nachádza vo vlastníctve Štefana Kántora, bytom 

Vrakúň, Školská ulica 757/9, Márii Kovácsovej a Kataríny Kántorovej bytom Vrakúň, Hlavná 

ulica 75/6 . Podľa  znaleckého posudku  cena pozemku je 22,28 €/m2. 

Pán starosta dal hlasovať za odkúpenie pozemku. 

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

Pán starosta navrhol, aby na konci Záhradníckej ulice umiestnili dopravnú značku zákaz 

státia, a tým pádom si  p. Rácz nemôže zaparkovať svoj autobus na ulici. 

Návrh bol predložený na hlasovanie. 

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 



Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. Obecné zastupiteľstvo pred komunálnymi voľbami, 

ktoré sa budú konať 29. októbra 2022, musí určiť počet poslancov na nasledujúce volebné 

obdobie. Pán Matus navrhol podľa § 11 spomínaného zákona  9 poslancov.  

Pán starosta dal hlasovať, aby aj na nasledujúce volebné obdobie ostal  počet poslancov  9. 

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

- Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. pred komunálnymi voľbami treba určiť aj rozsah 

funkcie starostu.  Podľa počtu obyvateľov obce, OZ navrhuje  vykonávať funkciu starostu na 

plný  úväzok. Pán starosta dal hlasovať, aby na nasledujúce volebné obdobie budúci starosta 

obce vykonával svoju funkciu na plný úväzok. 

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

Vo veľkej sále futbalového ihriska sa pokazila klimatizácia. Dostali sme 4 cenové ponuky na 

opravu od 12.376,-€ až do 15.045,-€. Komisia sa rozhodla, že nový klimatizačný systém  

vybuduje spoločnosť TWINSTECH. 

 

Pán starosta navrhol, aby farár farského úradu vo Vrakúni,  dekan Ján Zsidó  dostal titul 

čestný občan obce. Tak isto bol nominovaný aj Ing. János Fekete, ktorý už viac ako 27 rokov 

pracuje na obecnom úrade vo Vrakúni. Návrh bol predložený na hlasovanie.  

 

Hlasovalo za: 7 poslancov 

Zdržali sa: 1 poslanec (Fekete) 

 

Pán starosta navrhol, aby  Mária Polácseková bývalá riaditeľka ZŠ Ferenca Móru dostala za 

svoju obetavú prácu titul Pro Urbe. Návrh bol predložený na hlasovanie.  

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

Nakoľko stále viac a viac detí prihlásia do škôlky, kde je málo miesta pre ne, obec musí nájsť 

nové miesto pre detské jasle. Obec môže vybrať z viacerých možností, a  na budúcom 

zasadnutí OZ rozhodne, ktorá alternatíva bude najlepšia pre jasle. 

 

 

8./ Interpelácie poslancov. 

Pán Végh.:  

-v parku Gála Ferenca by mali vymeniť hračky, nakoľko sú v zlom stave. 

-v parku na strane ulice Konečná autá parkujú na trávniku nelegálne. Pán starosta navrhol, 

aby umiestnili dopravnú značku „zákaz parkovania“. Návrh bol predložený na hlasovanie.  

 

Hlasovalo za: 8 poslancov 

 

Pani Antalová.:  

-sťažovala sa na to, že po kosení trávy na cintoríne hroby vyzerajú otrasne, preto by mali 

nájsť nejaké riešenie. 

- z kanalizácie pri jednom nájomnom byte cítiť nepríjemný pach, treba nájsť nejaké riešenie 

na tento problém. 

-chcela by vedieť nejaké informácie ohľadom obecného dňa, nakoľko na internetovej stránke 

obce o tom ešte nič nenašla. 



Pán Halász.:  

-poznamenal, že niekto z inej obce chodí venčiť svoje psy do parku Gaál Ferenc. Obec bude 

riešiť tento problém. 

 

Pán Matus E.: 

-pripomenul, že pri ihrisku, keď kvitne topoľ, poletuje veľa chumáčov je to neznesiteľné. 

 

Pán Horváth.: 

-pripomenul, že ochranné siete na moste v parku Gaál Ferenc sú v zlom stave, nakoľko ich 

stále rozoberajú. Navrhol, aby siete na moste vymenili za mriežku z latiek, kvôli 

bezpečnostných dôvodov. 

 

 

 

 

 

 

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

účasť. 

 

 

 

 

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

 

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

  

 

 

Podpísané dňa: 20.06.2022  

 

 


