
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Z á p i s n i c a 

zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  vo  Vrakúni ,  konaného dňa 

16. januára 2023 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. Informovanie OZ o rozhodnutí úradu pre verejné obstarávanie vo vecí námietok 

uchádzača AVA-stav, s.r.o.  

4. Schválenie prijatia úveru. 

5. Zmluva o zriadení vecného bremena so Západoslovenskou distribučnou, a.s. 

 

 

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 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    :      Gabriela Tóthová 

   Tibor Halász 

 

Hlasovalo za: 7 poslancov 

Zdržali sa: 2 poslanci (Tóthová, Halász) 

 

 

3./ Informovanie OZ o rozhodnutí úradu pre verejné obstarávanie vo vecí námietok 

uchádzača AVA-stav, s.r.o.  
Pán starosta informoval OZ o rozhodnutí č.14652-6000/2022-OD vydané Úradom pre verejné 

obstarávanie vo veci prešetrenia námietky fy AVA-stav, v zmysle ktorého „Obec Vrakúň má 

odstrániť protiprávny stav“, a to konkrétne zrušiť rozhodnutie o vylúčení fy AVA-stav.  

OZ poveruje starostu Obce Vrakúň PaedDr. Štefana Fazekasa, aby bez zbytočných prieťahov  

konal v záujme okamžitého ukončenia verejného obstarávania „Rozšírenie kanalizácie v obci 

Vrakúň“ a urýchlene podpísal zmluvu s víťazom verejného obstarávania v zmysle vydaného 

rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie, aby vzhľadom na časovú tieseň neboli ohrozené 

finančné prostriedky Ministerstva životného prostredia SR poskytnuté pre účely rozšírenia 

kanalizácie v obci Vrakúň. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 



4./ Schválenie prijatia úveru. 

Pán starosta predložil na schválenie prijatie úveru vo výške 600.000,-€ od Slovenskej 

záručnej a rozvojovej banky pre účely investičných potrieb ako napr. úhrada nepredvídaných 

nákladov v súvislosti s rozšírením kanalizácie v obci Vrakúň, oprava ciest po rozšírení 

kanalizácie atď. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

 

5./ Zmluva o zriadení vecného bremena so Západoslovenskou distribučnou, a.s. 

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 

 

 

 

 

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

účasť. 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

  

 

 

 

Podpísané dňa: 17.01.2023 



U z n e s e n i a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, konaného dňa  

16. januára 2023 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. Informovanie OZ o rozhodnutí úradu pre verejné obstarávanie vo vecí námietok 

uchádzača AVA-stav, s.r.o.  

4. Schválenie prijatia úveru. 

5. Zmluva o zriadení vecného bremena so Západoslovenskou distribučnou, a.s. 

 

 

  

K bodu č. 3.- Informovanie OZ o rozhodnutí úradu pre verejné obstarávanie vo vecí námietok 

uchádzača AVA-stav, s.r.o.  

Uznesením č. 1/2023 

OZ berie na vedomie 

rozhodnutie č.14652-6000/2022-OD vydané Úradom pre verejné obstarávanie vo veci 

prešetrenia námietky fy AVA-stav, v zmysle ktorého „Obec Vrakúň má odstrániť protiprávny 

stav“, a to konkrétne zrušiť rozhodnutie o vylúčení fy AVA-stav. Ďalej Obecné zastupiteľstvo 

Obce Vrakúň  

poveruje 
starostu Obce Vrakúň PaedDr. Štefana Fazekasa, aby bez zbytočných prieťahov  konal 

v záujme okamžitého ukončenia verejného obstarávania „Rozšírenie kanalizácie v obci 

Vrakúň“ a urýchlene podpísal zmluvu s víťazom verejného obstarávania v zmysle vydaného 

rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie, aby vzhľadom na časovú tieseň neboli ohrozené 

finančné prostriedky Ministerstva životného prostredia SR poskytnuté pre účely rozšírenia 

kanalizácie v obci Vrakúň. 

 

Rozhodnutie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

 

 

 

K bodu č. 4.- Schválenie prijatia úveru. 

Uznesením č. 2/2023 

OZ schvaľuje 

prijatie úveru vo výške 600.000 ,-€ (slovom šesťsto tisíc eur) od Slovenskej záručnej 

a rozvojovej banky pre účely investičných potrieb ako napr. úhrada nepredvídaných nákladov 

v súvislosti s rozšírením kanalizácie v obci Vrakúň, oprava ciest po rozšírení kanalizácie atď. 

 

Zabezpečenie úveru blankozmenkou Obce Vrakúň. 

 

Rozhodnutie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

 



K bodu č. 5.- Zmluva o zriadení vecného bremena so Západoslovenskou distribučnou, a.s. 

Uznesením č. 3/2023 

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 

 

 

 


