Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni , konaného dňa
23. júna 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. Znovu prerokovanie žiadosti MVDr. Jozefa Rózsu ohľadne kúpy lesných
pozemkov.
4. Voľba hlavného kontrolóra.
5. Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2016.
6. Schválenie záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia za rok 2015.
7. Interpelácie starostu.
8. Interpelácie poslancov .
9. Rôzne, diskusia.
1./ a) Zasadanie otvoril starosta obce, PaedDr. Štefan Fazekas. Privítal poslancov obecného
zastupiteľstva a hostí. Po otvorení rokovania pán starosta konštatoval, že 8 poslancov
obecného zastupiteľstva je prítomných , 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
:
Ildikó Nagyová
Overovatelia

:

Mgr. Gergely Méhes
Tibor Halász
Hlasovalo za: 6 poslancov
Zdržali sa : 2 poslanci (Méhes, Halász)

3./ Znovu prerokovanie žiadosti MVDr. Jozefa Rózsu ohľadne kúpy lesných pozemkov.
Pán starosta informoval, že bol vypracovaný znalecký posudok, na základe ktorého sa určila
cena lesných nehnuteľností na sumu 71.100,- EUR, t.j. 0,82 EUR/m2.
Pán starosta sa opýtal pána Rózsu, na aký účel by chceli odkúpiť tieto pozemky. Pán Rózsa
odpovedal, že už má viac lesných pozemkov a chcel by ich rozšíriť. Jednoznačne chcú
ponechať lesný pozemok naďalej.
Pán starosta- nakoľko je cena znaleckého posudku vyššia ako 40.000,- EUR, treba vypísať
obchodnú verejnú súťaž na predaj týchto pozemkov.
Hlasovalo za: 8 poslancov
4./ Voľba hlavného kontrolóra.
V stanovenej lehote bola doručená do výberového konania na voľbu hlavného kontrolóra
obce 1 prihláška, a to od Bc. Vojtecha Ravasza. Nasledovalo otváranie obálky určenými
osobami: Ing. János Fekete, Ildikó Nagyová a PaedDr. Štefan Fazekas, ktorí po otvorení
obálky posúdili splnenie podmienok uverejnených vo vyhlásení na voľbu hlavného
kontrolóra. Skonštatovali, že prihláška uchádzača spĺňa všetky predpísané náležitosti.

Pán starosta odovzdal slovo pánovi Bc. Vojtechovi Ravaszovi, aby sa predstavil.
Po jeho prejave pán starosta navrhol, nakoľko je len 1 uchádzač, aby sa upustilo od tajného
hlasovania a aby poslanci OZ hlasovali verejne, zdvihnutím ruky.
Hlasovalo za: 8 poslancov
Nasledovalo hlasovanie. Pán starosta dal návrh na zvolenie Vojtecha Ravasza za hlavného
kontrolóra obce. Návrh bol schválený, Bc.Vojtech Ravasz bol zvolený za hlavného
kontrolóra obce Vrakúň.
Hlasovalo za: 8 poslancov
5./Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2016.
Pán Horváth si vyžiadal ešte informácie k niektorým položkám, a to prípravná projektová
dokumentácia 3.500,- EUR, čo zahŕňa (pán starosta odpovedal, že bude projekt na obnovu
strechy MŠ + elektriny). Ďalej že sa zvýšili výdavky prepravného z 4.000,- EUR na 10.000,EUR a údržba ciest z 8.000,- EUR na 13.000,- EUR (opravila sa cesta smerom z Vrakúne na
Mad). Ľutuje, že zástavba zastrešenia nad školskou jedálňou sa nedostala do rozpočtu.
Pán starosta dal hlasovať o návrhu na úpravu rozpočtu č. 1.
Hlasovalo za: 7 poslancov
Zdržal sa : 1 poslanec (Horváth)

6./ Schválenie záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia za rok 2015.
Pán Horváth mal návrh, aby sa v budúcnosti vopred upravil rozpočet s čerpaním, ak by boli
koncom roka nejaké nečakané zmeny.
Pán starosta dal hlasovať za schválenie záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia
za rok 2015 bez výhrad.
Hlasovalo za: 6 poslancov
Proti: 1 poslanec ( Horváth)
Zdržal sa : 1 poslanec (Uher)
7./ Interpelácie starostu.
- pri ZŠ bolo vytvorené miesto na parkovanie – bol uložený makadám vedľa cesty, ako aj
pozdĺž Školskej ulice smerom k základnej škole, pri Športovej ulici a na Hlavnej ulici pri
autobusovej zastávke pred bývalou poštou
- v ZŠ a MŠ boli umiestnené automaty na vodu
- vykonala sa dezinfekcia MŠ ozónovou technikou a na poschodí boli namontované mreže na
okná
- na dvore MŠ pribudli nové drevené hračky
- deti z obce umiestnené v detských domovoch boli navštívené, p. starosta poznamenal, že
pani Lukácsová neustále žiada od obce finančnú pomoc, ale nakoľko jej deti sú umiestnené
v domove, nebudeme ju ďalej podporovať.
- na zelenú plochu vedľa športového ihriska bol umiestnený trávny koberec
- izolačné práce na kostole sa dokončili, pokračovať sa bude s vonkajšími úpravami
- bolo vypísané výberové konanie na vybudovanie klimatizácie kult. sály kultúrneho domu
- bola umiestnená nová zastávka autobusu pri Malom Háji

- vykonalo sa čistenie obecných ciest, neboli sme celkom spokojní
- výtlky boli opravené
- informoval o predošlých podujatiach (majáles, deň matiek, v ZŠ predstavenie sebaobrany,
návšteva prezidenta Kisku, cesta do Csíksomlyó, beh pre zdravie, venček, deň detí, súťaž
hasičov s Ivecami)
- nasledujúce podujatia: 25.6.2016 Žitnoostrovský galop, 2.7.216 obecný deň.
8./ Interpelácie poslancov.
Pán Uher:
- problém parkoviska pred reštauráciou Aranykárász nie je doriešený
Pán Halász:
- treba riešiť problém s vyskytujúcimi prípadmi užívania a rozširovania drog v obci
Pán Méhes:
- popri kanála nie je pokosená tráva – pán starosta zavolá na Povodie
Pán Bleho:
- v lokalite Forrád je neupravený pozemok, kde je drevená búda - to je bohužiaľ súkromný
pozemok, pán starosta upozorní majiteľa
Pán Fekete:
- jedna návštevníčka z Komárna veľmi pochvaľovala našu obec
Pán Kiss:
- tiež upozornil na potrebu riešenia parkoviska pred Aranykárászom
- už upozornil na plytvanie s vodou z obecných studní, treba aspoň veľký lievik umiestniť
k nim
- nie je upravený betónový nájazd na Omšovú lávku
Pán Horváth:
- treba upozorniť Povodie aj na prečistenie koryta kanála od porastov
- možno uložiť makadám aj na križovatku Školskej ulice s Konečnou ulicou, kde je už štrk
pre zber vody
- park Ferenca Gála treba lepšie udržovať, hlavne pravidelne polievať trávu
Pán starosta poznamenal, že ho navštívil aj pán Attila Bastrnák, nový spoločník družstva
ARVUM.
9./ Rôzne, diskusia.
Poľovnícke združenie Vrakúň žiada o zníženie nájomného za pozemky na rok 2016 v dôvodu
zníženého počtu zveri.
Pá starosta navrhuje zníženie na rok 2016 o 50% z nájomného, t.j. na 25 €/ha.
Hlasovalo za: 8 poslancov
Hosť pán Kiss Valent:
- poďakoval sa za dobrú spoluprácu s obcou a pozýva poslancov na nasledovné spoločné

posedenie
Hosť Pán Méhes Ladislav:
- žiada umiestniť zrkadlo na križovatku Farárskej cesty so Záhradníckou ulicou.

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

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

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

Podpísané dňa: 27.06.2016

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, konaného dňa 23. júna 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. Znovu prerokovanie žiadosti MVDr. Jozefa Rózsu ohľadne kúpy lesných
pozemkov.
4. Voľba hlavného kontrolóra obce.
5. Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2016.
6. Schválenie záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia za rok 2015.
7. Interpelácie starostu.
8. Interpelácie poslancov .
9. Rôzne, diskusia.
Obecné zastupiteľstvo vo Vrakúni na svojom zasadnutí dňa 23. júna 2016 na základe
predložených materiálov a návrhov prijalo nasledovné uznesenia :
K bodu č. 3.- Znovu prerokovanie žiadosti MVDr. Jozefa Rózsu ohľadne kúpy lesných
pozemkov
Uznesením č. 21/2016
OZ schvaľuje
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka na
predaj lesných pozemkov uvedených na LV č. 967 parcely registra „C“ č. 1516/2, 1516/30,
1564/1, 1563 v k.ú. Vrakúň.
K bodu č. 4.- Voľby hlavného kontrolóra.
Uznesením č. 22/2016
OZ volí
v zmysle § 11 ods. 4 písm. j., ods. 1 § 18, a ods. 5 § 18a zákona o obecnom zriadení
č. 369/ 1990 Z. z. v znení zmien a doplnkov Bc.Vojtecha Ravasza za hlavného kontrolóra
obce Vrakúň s účinnosťou od 1. júla 2016.
K bodu č. 5.- Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2016.
Uznesením č. 23/2016
OZ schvaľuje
Návrh na úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2016.
K bodu č. 6 - Schválenie záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia za rok 2015.
Uznesením č. 24/2016
OZ schvaľuje
záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 bez výhrad.
K bodu č. 9 . - Rôzne, diskusia.
Uznesením č. 25/2016

OZ schvaľuje
Žiadosť Poľovníckeho združenia Vrakúň na zníženie nájomného na rok 2016
z nájomného, t.j. na 25 €/ha.

o 50%

