
Z á p i s n i c a 

zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  vo  Vrakúni ,  konaného dňa 

22. septembra 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. Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vrakúň na 

roky 2022-2027. 

4. Prerokovanie pripojenia sa k Oblastnej organizácie cestovného ruchu Žitný Ostrov – 

Csallóköz – návrh. 

5. Návrh na názov novej ulice – Žiadosť spoločnosti Warcun. 

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 hostí. Po otvorení 

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

(neprítomní sú pán Horváth, pán Méhes, pán Halász a pán Matus I.), 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    :      Ing. János Fekete 

   Ernest Matus 

 

Hlasovalo za: 5 poslancov 

 

 

3./ 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. 

 

Hlasovalo za: 5 poslancov 



4./ Prerokovanie pripojenia sa k Oblastnej organizácie cestovného ruchu Žitný Ostrov – 

Csallóköz – návrh. 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný Ostrov tvorí a realizuje propagáciu cestovného 

ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí. Ďalej podporuje a zabezpečuje budovanie 

turistickej infraštruktúry v regióne žitný Ostrov, čo by bolo výnosné pre našu obec. Výška 

ročného členského príspevku je 1,-€/obyvateľ, a zaplatený príspevok je možný 

v nasledujúcom roku využiť na realizáciu rozvoja obce. Návrh bol predložený na hlasovanie. 

 

Hlasovalo za: 5 poslancov 

 

5./ Návrh na názov novej ulice – Žiadosť spoločnosti Warcun. 

Warcun a.s. ako majiteľ pozemku pri ulici Čérská vybudoval  novú ulicu  s 66 ks pozemkami 

určených pre výstavbu. Z toho titulu požiadali obec,  aby prevzala do majetku a správy túto 

ulicu a pomenoval túto ulicu. Navrhujú vybrať z názvov  Amade László alebo Ikvai Pfeiffer 

Mátyás. Po jednoznačnom názore zastupiteľstva dal pán starosta hlasovať za názov novej 

ulice Amade László, a o prevzatí do majetku a správy predmetnú ulicu. 

 

Hlasovalo za: 5 poslancov 

 

6./ 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 za zámer predaja obecnej nehnuteľnosti novovytvorenej parcely 

č.252/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 28m2,k.ú. Vrakúň. 

 

Hlasovalo za: 5 poslancov 

 

 

Pán Jozef László, bytom Vrakúň, Malý Háj 677 sa obrátil na obecný úrad so žiadosťou, aby 

obec odkúpila dom v ktorom býva  od spoločnosti, ktorá je majiteľom tohto domu, nakoľko 

on z finančných dôvodov nevie dom odkúpiť. Finančná situácia obce ale nedovoľuje 

zakúpenie spomínaného domu.  Pán starosta dal hlasovať, aby obec odkúpila túto 

nehnuteľnosť. Návrh bol predložený na hlasovanie. 

 

Hlasovalo proti: 5 poslancov 

 

Pán Michal Csánó, bytom Vrakúň, Pod záhradami 313/14 prenajíma od obce pozemok parc. 

č. 237/27 – záhrada vo výmere 1700 m2 v k.ú Nekyje na Ostrove ktorý je za jeho rodinným 

domom. Nakoľko nájomná zmluva v tomto rok končí, chcel by ju predĺžiť na ďalších 5 rokov.  

Pán starosta dal hlasovať o predĺženie nájomnej zmluvy na ďalších 5 rokov. 

 

Hlasovalo za: 5 poslancov 

 

 

7./ Interpelácie starostu. 

Pán starosta informoval OZ o uskutočnených podujatiach: 

2.7.2022 – sa uskutočnil obecný deň. V tomto roku zo zdužených obcí sa zúčastnili poslanci z 

Villányu, Mátraderecske, Felsőnyék.  



6.8.2022 – boli usporiadané dožinkové slávnosti. 

13.8.2022 – vo veľkej sále obecného úradu sa uskutočnilo stretnutie dôchodcov „Deresen 

derűsen“  

20.8.2022 – sa konala slávnosť svätého Štefana. Po oslave vo veľkej hale pri futbalovom 

ihrisku boli ocenení dekan Ján Zsidó, Ing. János Fekete dostali  titul čestný občan obce, a 

Polácseková Mária riaditeľka ZŠ vyznamenanie PRO URBE. 

28.8.2022 – vedľa kostola sa uskutočnil farský piknik pod patronátom Menyhárta Józsefa. 

Vyzbieranú sumu organizátori darovali na rekonštrukciu kostola.  

3.9.2022 – dobrovoľní požiarnici obce usporiadali nočnú hasičskú súťaž.  

10.9.2022 – sa konali VI. Westernové dostihové preteky jazdeckého klubu. 

 

Projekty: 

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

dvora, preto sme podali novú žiadosť o dotáciu na túto stavbu. Kvôli rapídnemu zvyšovaniu 

cien sme museli nechať vypracovať novú cenovú ponuku, a na základe toho 5 % -né  

spolufinancovanie sa zvýšilo z 20.651,52,-Eur na  22.192,18 Eur. Celková suma z MŽP bude 

443.843,60,-€. Návrh bol predložený na hlasovanie. 

 

Hlasovalo za: 5 poslancov 

 

Projekt na vybudovanie kanalizácie na chýbajúcich 9 etáp podľa výsledkov verejného 

obstarávania by mala zabezpečiť spoločnosť AVASTAV, ako víťaz verejného obstarávania. 

Po kontrole správnosti priebehu verejného obstarávania cez ÚVO, obec môže podpísať 

zmluvu o vyhotovení práce so spoločnosťou. 

Taká istá je situácia aj pri vybudovaní cyklistickej trasy Vrakúň – Gabčíkovo, aj túto stavbu 

bude zabezpečovať spoločnosť AVASTAV. 

 

Iné: 

Na ulici Komársky rad sme začali  výstavbu nájomných bytov. Kvôli nadmernému počtu 

žiadostí o byt musíme sprísniť podmienky pri udeľovaní bytov. Z tohto titulu pán starosta 

navrhol vypracovať VZN na podmienky pri udeľovaní bytov. 

 

Hlasovalo za: 5 poslancov 

 

Náklady obce za odvoz komunálneho odpadu sa stále zvyšujú,  preto obec od budúceho roku 

je nútená zvýšiť poplatok za komunálny odpad. 

 

Pán starosta dal hlasovať o Dodatku č. 4 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: 5 poslancov 

 

Pán starosta dal hlasovať o Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 obce Vrakúň zo dňa 21.8.2015, 

ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej 

škole a v školskej družine. 

 

Hlasovalo za: 5 poslancov 



8./ Interpelácie poslancov. 

Pani Antalová:  

- oslovili ju, či by sa nedalo premávku na ulici Záhradníckej zmeniť na jednosmernú, nakoľko 

sa tam začala výstavba nových domov. Pán starosta poznamenal, že by to bolo realizovateľné 

až po ukončení stavebných prác. 

 - rodičia sa sťažovali, že v škôlke sú zmiešané triedy. Pán starosta ju informoval, že na 

prízemí sú jasle, a do škôlky chodí príliš veľa detí, a kým nenájdu iné riešenie, nemajú inú 

možnosť. 

- poďakovala za spoločnú prácu a tým, ktorí kandidovali do volieb si zaželala im veľa 

úspechov. 

 

Pán Kiss.:  

- poďakoval za pomoc pri organizovaní Westernových pretekov. 

- poznamenal, že by sme mali venovať väčšiu pozornosť na údržbu autobusových zastávok. 

 

Pán Végh: 

- informoval sa, že kedy budú umiestnené solárne svietidla v cintoríne. Pán starosta ho 

informoval, že ešte pred dušičkami. 

- poznamenal, že bolo by treba opraviť základ sochy svätého Štefana. Pán starosta ho 

ubezpečil, že v budúcnosti zrekonštruujú celé námestie a vylepšia aj parkovanie na okolí.   

- poznamenal, že pokosenú trávu aby neukladali vedľa hlavnej cesty. 

 

Pán Matus E.: 

- navrhol, aby pri škole  vytvorili vonkajšie parkovisko, tak aby plot okolo školy posunuli 

bližšie k budove, nakoľko parkovanie vonku je problematické.  

 

 

 

 

 

 

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

účasť. 

 

 

 

 

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

 

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

  

 

 

 

Podpísané dňa: 26.09.2022 

 

 

 

 

 



U z n e s e n i a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, konaného dňa  

22. septembra 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. Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vrakúň na 

roky 2022-2027. 

4. Prerokovanie pripojenia sa k Oblastnej organizácie cestovného ruchu Žitný Ostrov – 

Csallóköz – návrh. 

5. Návrh na názov novej ulice – Žiadosť spoločnosti Warcun. 

6. Žiadosti, rôzne. 

7. Interpelácia starostu. 

8. Interpelácie poslancov. 

 

 

K bodu č. 3.- Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vrakúň 

na roky 2022-2027. 

Uznesením č. 28/2022 

OZ schvaľuje 

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

 

 

K bodu č. 4.- Prerokovanie pripojenia sa k Oblastnej organizácie cestovného ruchu Žitný 

Ostrov – Csallóköz – návrh. 

Uznesením č. 29/2022 

OZ schvaľuje 

vstup do členstva do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Žitný Ostrov. 

 

 

K bodu č. 5.- Návrh na názov novej ulice – Žiadosť spoločnosti Warcun. 

Uznesením č. 30/2022 

OZ schvaľuje 

bezodplatný prevod vlastníckeho práva inžinierskych stavieb a hnuteľných vecí k.ú. Vrakúň,  

pozemky evidované Okresným úradom Dunajská Streda pre obec a kat. úz. Vrakúň na LV č. 

1560,novovytvorené parcely registra „C“, a to odčlenením parciel č. 1866/72 a 1866/73 

z pôvodnej parcely č. 1866/2 o výmere 9925 m2 Geometrickým plánom vyhotoveným 

Geoplan DS, s.r.o., Ulica kráľa Štefana 342/7, Malé Dvorníky 929 01, IČO: 46 610 910, číslo 

plánu 46610910 – 415/2022, autorizačne overeným Ing. Viktorom Patai dňa 09.09.2022 

a úradne overeným Okresným úradom Dunajská Streda, Ing. Gergely Forgách pod číslom 61-

2366/2022 dňa 14.09.2022 (ďalej len „Geometrický plán“)parc. č. 1866/2 – ostatné plochy vo 

výmere 4553 m2, parc. č. 1866/72 – zastavané plochy a nádvorie vo výmere 5250 m2, parc. č. 

1866/73 – zastavané plochy a nádvorie vo výmere 74 m2.  

Ďalej schvaľuje názov ulice: „Amade László“.  



K bodu č. 6.- Žiadosti, rôzne. 

Uznesením č. 31/2022 

OZ schvaľuje 

zámer predaja novovytvorenej parcely č.252/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

28m2,k.ú. Vrakúň, pánovi Ladislavovi Szőke, bytom Vrakúň, Komársky rad 803/17. 

K bodu č. 6.- Žiadosti, rôzne. 

Uznesením č. 32/2022 

OZ neschvaľuje 

kúpu rodinného domu v konkurze, ktorý prenajíma Jozef László, bytom Vrakúň, Malý Háj 

677 od správy konkurznej podstaty Gazda Gabčíkovo v likvidácií. 

 

 

K bodu č. 6.- Žiadosti, rôzne. 

Uznesením č. 33/2022 

OZ schvaľuje 

predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok parc. č. 237/27 – záhrada vo výmere 1700 m2 v k.ú 

Nekyje na Ostrove pánovi Michalovi Csánóovi a manželke, bytom Vrakúň, Pod záhradami 

313/14 na ďalších 5 rokov. 

 

 

K bodu č. 7.- Interpelácia starostu. 

Uznesením č. 34/2022 

OZ berie na vedomie a schvaľuje 

- Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Zberný dvor v obci 

Vrakúň“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok na vybudovanie zberného dvoru v obci Vrakúň; 

- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci vo výške 22.192,18,- €. 

- Kód výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72, kód žiadosti NFP310010CLS7. 

Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých členov obecného zastupiteľstva. 

 

 

K bodu č. 7.- Interpelácia starostu. 

Uznesením č. 35/2022 

OZ schvaľuje 

Usmernenie č. 1/2022 na podmienky pri prideľovaní nájomných bytov. 

 

 

K bodu č. 7.- Interpelácia starostu. 

Uznesením č. 36/2022 

OZ schvaľuje 

Dodatok č. 4 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. 7.- Interpelácia starostu. 

Uznesením č. 37/2022 

OZ schvaľuje 

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 obce Vrakúň zo dňa 21.8.2015, ktorým sa určuje výška 

a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej 

družine. 


