Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni , konaného dňa
11. februára 2016 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. Zrušenie VZN č. 1/2012 o podmienkach držania psa na území Obce Vrakúň.
4. Žiadosť Ladislava Juhásza a manželky Kláry o odkúpenie obecného majetku.
5. Sťažnosť obyvateľov obecného nájomného bytu na jedného nájomcu.
6. Návrh kultúrnej komisie o poskytnutí príspevku pre miestne organizácie na r. 2016.
7. Schválenie termínov zasadaní OZ na r. 2016.
8. Schválenie obstarania zmien a doplnkov územného plánu obce Vrakúň.
9. Schválenie Dodatku k VZN obce Vrakúň č. 8/2014 o poskytovaní opatrovateľskej
služby.
10. Vymenovanie ďalšieho sobášiaceho.
11. Prerokovanie došlých žiadostí.
12. Interpelácie poslancov .
13. Rôzne, diskusia.
1./ a) Zasadanie otvoril starosta obce, PaedDr. Štefan Fazekas. Privítal poslancov obecného
zastupiteľstva 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
:
Ildikó Nagyová
Overovatelia

:

Peter Kiss
Mgr. Rudolf Uher
Hlasovalo za: 7 poslancov
Zdržali sa : 2 poslanci (Kiss, Uher)

3./ Zrušenie VZN č. 1/2012 o podmienkach držania psa na území Obce Vrakúň.
Okresná prokuratúra podala protest prokurátora proti VZN č. 1/2012 o podmienkach držania
psa na území Obce Vrakúň, nakoľko je v rozpore so zákonom a zároveň navrhuje uvedené
VZN zrušiť a nahradiť novým VZN.
Pán starosta navrhuje toto VZN zrušiť.
Hlasovalo za: 9 poslancov
4./ Žiadosť Ladislava Juhásza a manželky Kláry o odkúpenie obecného majetku.
Pán Ladislav Juhásza a manželka Klára, bytom Vrakúň 750, žiadajú o odkúpenie obecného
majetku parc. č. 134/2 zast. plocha a nádvoria o výmere 750 m2 spolu s budovou bez
súpisného čísla na predmetnej parcele ( č. 22).

Pán starosta poznamenal, že tento pozemok s budovou bol už schválený na predaj Rolandovi
Kósaovi, bytom Vrakúň, Pod záhradami 767/47, uznesením 64/2015 zo dňa 10.09.2015, za
cenu podľa znaleckého posudku.
Pán Sóki poznamenal, že ak cena podľa znaleckého posudku bude nad 40.000,- €, v tom
prípade bude treba vypísať verejnú súťaž.
Pán Uher sa opýtal, že na aký účel žiadajú odkúpenie obaja žiadatelia. Pán starosta sa
vyjadril, že ani jeden zo žiadateľov neuviedol túto informáciu.
Pán starosta navrhol obom záujemcom napísať oznámenie, že ak cena majetku bude nad
40.000,-€, čo je pravdepodobné, obec vypíše na odpredaj nehnuteľnosti verejnú súťaž.
Hlasovalo za: 8 poslancov
Proti: 1 poslanec (Horváth)
5./ Sťažnosť obyvateľov obecného nájomného bytu na jedného nájomcu.
Obyvatelia nájomného bytu súp. č. 757 sa sťažujú na bývajúceho Štefana Kulcsára, ktorý sa
nezapája do spoločných prác nájomnej bytovky a že sa nezdržuje v byte.
Pán Méhes sa opýtal, či platí riadne nájomné.
Pán starosta sa vyjadril, že byt prenajíma jeho sestra, nájomné je riadne platené. Hovoril
s pánom Kulcsárom, upozornil ho na nespokojnosť ostatných nájomcov. Pán Kulcsár
uviedol, že on sa tam zdržuje, len skoro ráno odchádza do práce a neskoro večer prichádza
domov.
Pán starosta zatiaľ nevidí dôvod na začatie akéhokoľvek konania voči nemu.
6./ Návrh kultúrnej komisie o poskytnutí príspevku pre miestne organizácie na r. 2016.
Pán Fekete oznámil návrh kultúrnej komisie o poskytnutí príspevku pre miestne organizácie
na r. 2016 v celkovej sume 45.000,- €. Poslanec pán Horváth žiadal pre Občianske združenie
Nyékvárkony položku z navrhnutých 300,- € navýšiť na 1.000,- €. Pán Méhes mal výhrady
proti príspevku pre TJ Družstevník Vrakúň A (DAC).
Nakoniec sa dohodli na konečnej verzii.
Pán starosta dal hlasovať o upravenom návrhu , a to nasledovne:
- klub dôchodcov
1.500,- €
- združenie skautov
1.500,- €
- OZ Napraforgó
1.800,- €
- Kikerics, folk. tan. skupina
500,- €
- TJ Družstevník Vrakúň A 10.000,- €
- TJ Družstevník Vrakúň B 20.000,- €
- klub sebaobrany
600,- €
- jazdecký klub
1.000,- € (vrátane založenia klubu)
- miestna org. Červeného kríža 200,- €
- spevácka. skup. ľud. piesní 1.000,- €
- turistický klub
1.200,- €
- OZ za Vrakúň (300+200)
500,- €
- šachový klub
600,- €
- BAMBI BABA- MAMA klub 300,- €
- základná škola Ferenca Móru 800,- €
- ZRPŠ ZŠ Ferenca Móru
450,- €
- miestny rybársky zväz
250,- €
- krúžok loptové hry - hádzaná 500,- €

- Dobrovoľný hasičský zbor
- stolný tenis
- rezerva

1.500,- €
0
(nevyúčtovali predch. rok)
800,- € .
Hlasovalo za: 8 poslancov
Zdržal sa : 1 poslanec (Méhes)

7./ Schválenie termínov zasadaní OZ na r. 2016.
Pán starosta navrhuje termíny ďalších zasadaní nasledovne:
28. apríl, 23.jún, 29. september, 24. november, 22. december.
Hlasovalo za: 9 poslancov
8./ Schválenie obstarania zmien a doplnkov územného plánu obce Vrakúň.
Pán starosta oboznámil OZ o požiadavkách, ktoré si vyžadujú ďalšie zmeny a doplnky
Územného plánu obce (požiadavky BOKADA a.s., Vörös Marian a obec Vrakúň). Prípadné
ďalšie návrhy očakáva do 12.februára do 14.00 hod.
Pán starosta dal hlasovať o schválení obstarania zmien a doplnkov Územného plánu obce
Vrakúň č. 01/2016.
Hlasovalo za: 9 poslancov
9./ Schválenie Dodatku k VZN obce Vrakúň č. 8/2014 o poskytovaní opatrovateľskej
služby.
Týmto dodatkom sa zvyšuje úhrada za 1 hodinu poskytovania opatrovateľskej služby na
jedného prijímateľa z 0,20 € na 0,30 €/hodinu.
Pán Horváth sa opýtal, či by obec nevedela prispieť k tejto sume.
Pá starosta navrhuje, aby sociálna komisia individuálne posudzovala a schválila sociálne
prípady , pri ktorých by prispela aj obec.
Pán starosta navrhuje schválenie dodatku k VZN.
Hlasovalo za: 9 poslancov
10./ Vymenovanie ďalšieho sobášiaceho.
Nakoľko boli vymenovaní len dvaja sobášiaci, je potrebné ešte jedného vymenovať.
Navrhuje sa pán Ing. Ákos Horváth .
Hlasovalo za: 8 poslancov
Proti: 1 poslanec (Horváth)
11./ Prerokovanie došlých žiadostí.
- Zuzana Molnárová, bytom Vrakúň 357, žiada o príspevok obce k stravovaniu v základnej
škole pre jej 3 deti - Dominik, Evelyn a Iván , pre zlú finančnú situáciu rodiny.
Pán starosta navrhuje schváliť príspevok k stravovaniu detí do konca školského roka
2015/2016.
Hlasovalo za: 9 poslancov

- Zsanetta Zsoldosová, bytom Vrakúň 451, tiež žiada o príspevok obce k stravovaniu
v základnej škole pre jej 2 deti - Szabolcs a Viktória , pre zlú finančnú situáciu rodiny.
Pán starosta navrhuje schváliť príspevok k stravovaniu detí do konca školského roka
2015/2016.
Hlasovalo za: 9 poslancov
12./ Interpelácie poslancov .
Pán Horváth:
- je potrebné na jar opraviť výtlky na cestách
- ako stojí kanalizácia? Pán starosta sa vyjadril, že verejné obstarávanie ešte nie je ukončené .
Pán Kiss:
- na verejných studniach sa veľmi plytvá s vodou, treba zúžiť ich výpustnú časť
- pri športovej budove treba rozobrať kovovú konštrukciu
Pán starosta poznamenal, že tam aj schody treba prerobiť.
Pá Sóki:
- pri obchode COOP Jednota treba vymeniť dopr. značenie. Pán starosta sa vyjadril, že dopr.
značenie je už objednané , aj k ceste ku škole a k parkovisku pri materskej škole a bude pred
obchodom Tempo II. aj priechod pre chodcov.
Pán Fekete:
- z verejných studní niektorí umývajú aj svoje autá .
Pán Méhes:
- okolo kostola mladíci robia neporiadok, či by sa tam nemohla umiestniť kamera. Pán
starosta – vieme len navýšiť v okolí kostola policajné hliadky.
- zemina od multifunkčného ihriska by sa mohla použiť na zarovnanie plochy vedľa
futbalového ihriska a na dvore školy, poprípade rozšíreného cintorína. Pán starosta súhlasil
s návrhom.
Pán Halász:
- kamerový systém asi nevyrieši všetky veci.
Pán Uher:
- čo bude s obchodom Derzsiových na námestí, dodnes neurobili opatrenia na jeho úpravu
Pán starosta ich opäť vyzve, nakoľko sa plánuje aj úprava námestia.
- parkovisko pred reštauráciou Aranykárász je nebezpečne vyznačené, malo by byť šikmo
vyznačené. Pán starosta vyzval vlastníka reštaurácie na úpravu.
- z časti nahnutý strom na Hlavnú ulicu vedľa kanála treba odstrániť
Pán starosta:
- potrebujeme garáž na obecný traktor, nakoľko terajší priestor pri JURKI je v zlom stave .
Pán Sóki – v areáli Elektrosvitu má obec pozemok na garáž. Pán Horváth- občianske
združenie za Vrakúň má jednu rozmontovateľnú halu, ktorá by sa mohla premiestniť. Pán
starosta a pán Sóki sa pôjdu na to pozrieť.
- dve autobusové zastávky na začiatku obce smerom z Gabčíkova objednal prerobiť, odstrániť
plech a zmodernizovať lexanom.

13./ Rôzne, diskusia.
Hosť pán Kiss Valent:
- poďakoval sa za dobrú spoluprácu s obcou pri zapožičiavaní obecného traktora pre
poľovnícke združenie
- Csemadok je v obci úplne neaktívne
- pri lávke cez kanál treba upraviť nástupy rovnomernejšie.

Po prerokovaní programu a schválení uznesení pán starosta zasadanie uzavrel a poďakoval
za účasť.
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Podpísané dňa: 15.02.2016

