Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni , konaného dňa
22. decembra 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. Schválenie VZN obce Vrakúň č. 4/2016 o poskytovaní jednorazového príspevku pri
úmrtí osoby.
4. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN obce Vrakúň č. 08/2014 o poskytovaní
opatrovateľskej služby.
5. Schválenie VZN obce Vrakúň č. 3/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
„Územného plánu obce – zmeny a doplnky č. 01/2016“.
6. Určenie termínov zasadaní obecného zastupiteľstva na r. 2017.
7. Prerokovanie došlých žiadostí.
8. Interpelácie starostu.
9. Interpelácie poslancov .
10. Rôzne, diskusia.
1./ a) Zasadanie otvoril starosta obce, PaedDr. Štefan Fazekas. Privítal poslancov obecného
zastupiteľstva a hostí. Po otvorení rokovania pán starosta konštatoval, že 7 poslancov
obecného zastupiteľstva je prítomných (neprítomní p. Ing. Sóki Juraj a pán Kiss Peter),
zasadnutie je uznášania schopné.
b) Pán starosta predložil návrh programu zasadnutia na schválenie.
Hlasovalo za: 7 poslancov

2./ Pán starosta určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a to nasledovne:
Zapisovateľ
:
Ildikó Nagyová
Overovatelia

:

Ing. János Fekete
Ing. Gabriel Bleho
Hlasovalo za: 7 poslancov

Pán starosta privítal hosťa, pána Bc. Vojtecha Ravasza, hlavného kontrolóra obce.
3./ Schválenie VZN obce Vrakúň č. 4/2016 o poskytovaní jednorazového príspevku pri
úmrtí osoby.
Pán starosta dal hlasovať za schválenie VZN .
Hlasovalo za: 7 poslancov

4./ Schválenie Dodatku č. 2 k VZN obce Vrakúň č. 08/2014 o poskytovaní
opatrovateľskej služby.
Pani Szabóová informovala zastupiteľstvo, že týmto dodatkom sa navyšujú úhrady za
opatrovateľskú službu. Pán starosta dal hlasovať za schválenie VZN.
Hlasovalo za: 7 poslancov
5./ Schválenie VZN obce Vrakúň č. 3/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
„Územného plánu obce – zmeny a doplnky č. 01/2016“.
Pán Horváth mal otázky k niektorým častiam záväznej časti textovej časti, ktoré pán starosta
zodpovedal. Následne dal hlasovať za schválenie VZN.
Hlasovalo za: 7 poslancov
6./ Určenie termínov zasadaní obecného zastupiteľstva na r. 2017.
Pán starosta dal hlasovať o nasledovných termínoch zasadaní OZ v r. 2017 :
16. február, 20. apríl, 22. jún, 7. september a 16. november.
Hlasovalo za: 7 poslancov
7./ Prerokovanie došlých žiadostí.
- Milan Kalina, Vrakúň 757, žiada o príspevok k školskému stravovaniu pre svoje 3 deti
(Krisztínu, Réku a Rebeku) do konca školského roka 2016/2017.
Pán starosta navrhuje poskytnúť príspevok k stravovaniu.
Hlasovalo za: 7 poslancov
- Zuzana Molnárová, Vrakúň 357, žiada o nenávratný finančný príspevok v sume 300,-€ pre
zlú finančnú situáciu rodiny.
Pán starosta navrhuje poskytnúť tento príspevok, ako aj príspevok k školskému stravovaniu
pre jej 3 deti (Evelyn, Iván a Dominik) do konca školského roka 2016/2017.
Hlasovalo za: 7 poslancov
- Mesto Villány z Maďarska poslalo list, ktorým nás informujú, že ich mestské zastupiteľstvo
sa rozhodlo o podporení vybudovania (vytvorenia) partnerskej spolupráce s našou obcou. Pán
starosta navrhuje zastupiteľstvu schváliť prijatie mesta Villány za partnereskú- družobnú
s Obcou Vrakúň.
Pán Uher sa spýtal, aký prínos to bude mať obci. Pán starosta sa vyjadril, že napr. spoznáme
vzájomné kultúrne hodnoty a životy regiónov a v prípade možnosti môžeme využiť aj EU
dotácie.
Pán starosta dal hlasovať za prijatie mesta Villány za družobnú obec.
Hlasovalo za: 7 poslancov

8./Interpelácie starostu.
Pán starosta informoval OZ o uskutočnených podujatiach:
- pán Rudolf Kósa oslavoval 105. narodeniny, obec mu udelila čestné občianstvo
- prebiehajú parkové úpravy v parku vedľa kaštieľa
- poškodené dopravné značky sa postupne menia v obci
- budeme žiadať o dotáciou na rekonštrukciu materskej školy (zateplenie, výmena strechy,
kotol na peletové kúrenie atď.)

- prebieha pred sviatkami návšteva odkázaných rodín.
9./ Interpelácie poslancov.
Pán Uher:
- informoval sa o hlásení v rozhlase
Pán starosta sa vyjadril, že hlásenie bude ako pôvodne bolo, najprv bude v maďarskom jazyku
a potom v slovenskom.
Pán Halász:
- treba usmerňovať občanov, aby používali cyklotrasu v obci, keď už sú vybudované.
Pán Méhes:
- aj žiakov ZŠ treba inšpirovať k bezpečnejšej premávke.
10./ Rôzne, diskusia.
Pán starosta oznámil, že treba začať obstarávanie na nákup nájomných bytov v lokalite
Forrád. Dal hlasovať za začatie obstarávania na nákup nájomných bytov 36 b.j. s technickou
infraštruktúrou v kat.území Nekyje na Ostrove, spĺňajúcich podmienky na poskytnutie dotácie
a úveru MDVaRR SR a súčasne OZ poveruje starostu na začatie verejného obstarávania.
Hlasovalo za: 4 poslanci (Matus, Bleho,
Fekete, Halász)
Proti: 3 poslanci (Horváth, Uher, Méhes)

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

Podpísané dňa: 23.12.2016

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, konaného dňa 22. decembra 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. Schválenie VZN obce Vrakúň č. 4/2016 o poskytovaní jednorazového príspevku pri
úmrtí osoby.
4. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN obce Vrakúň č. 08/2014 o poskytovaní
opatrovateľskej služby.
5. Schválenie VZN obce Vrakúň č. 3/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
„Územného plánu obce – zmeny a doplnky č. 01/2016“.
6. Určenie termínov zasadaní obecného zastupiteľstva na r. 2017.
7. Prerokovanie došlých žiadostí.
8. Interpelácie starostu.
9. Interpelácie poslancov .
10. Rôzne, diskusia.
Obecné zastupiteľstvo vo Vrakúni na svojom zasadnutí dňa 22. decembra 2016 na základe
predložených materiálov a návrhov prijalo nasledovné uznesenia :
K bodu č. 3.- Schválenie VZN obce Vrakúň č. 4/2016 o poskytovaní jednorazového príspevku
pri úmrtí osoby.
Uznesením č. 53/2016
OZ schvaľuje
VZN obce Vrakúň č. 4/2016 o poskytovaní jednorazového príspevku pri úmrtí osoby.
K bodu č. 4 – Schválenie Dodatku č. 2 k VZN obce Vrakúň č. 08/2014 o poskytovaní
opatrovateľskej služby
Uznesením č. 54/2016
OZ schvaľuje
Dodatok č. 2 k VZN obce Vrakúň č. 08/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby.
K bodu č. 5 - Schválenie VZN obce Vrakúň č. 3/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
„Územného plánu obce – zmeny a doplnky č. 01/2016“.
Uznesením č. 55/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vrakúni
berie na vedomie
1. Správu o obstaraní „Územného plánu obce Vrakúň – Zmeny a doplnky č. 01/2016“.
2. Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OÚ-TTOVBP1-2016/036528/Há zo dňa 07.12.2016 k návrhu „Územného plánu obce Vrakúň –
Zmeny a doplnky č. 01/2016“.

schvaľuje
1. „Územný plán obce Vrakúň – Zmeny a doplnky č. 01/2016“.
2. Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri
prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Vrakúň – Zmeny a doplnky č. 01/2016“.
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vrakúň, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
„Územného plánu obce Vrakúň – Zmeny a doplnky č. 01/2016“.
odporúča
starostovi obce Vrakúň
1. Zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Územného plánu obce Vrakúň – Zmeny a doplnky č.
01/2016“, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky,
na Spoločnom stavebnom úrade v Dunajskej Strede a na Obecnom úrade vo Vrakúni a
zaslať registračný list o obsahu územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení
Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
2. Vyhlásiť záväzné časti „Územného plánu obce Vrakúň – zmeny a doplnky č. 01/2016“,
všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a b)
zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.
K bodu č. 6 - Určenie termínov zasadaní obecného zastupiteľstva na r. 2017.
Uznesením č. 56/2016
OZ berie na vedomie
termíny zasadaní na r. 2017.
K bodu č. 7.- Prerokovanie došlých žiadostí.
Uznesením č. 57/2016
OZ schvaľuje
príspevok k školskému stravovaniu do konca školského roka 2016/2017 pre 3 deti Milana
Kalinu, a to Krisztínu Kalinovú, Réku Kalinovú a Rebeku Kalinovú.
Uznesením č. 58/2016
OZ schvaľuje
nenávratný finančný príspevok v sume 300,- € pre Zuzanu Molnárovú, bytom Vrakúň 357 a
príspevok k školskému stravovaniu do konca školského roka 2016/2017 pre jej 3 deti, Evelyn,
Dominika a Ivána.
Uznesením č. 59/2016
OZ schvaľuje
prijatie mesta Villány za družobnú obec.
K bodu č. 10 - Rôzne, diskusia.
Uznesením č. 60/2016
OZ schvaľuje
začatie obstarávania na nákup nájomných bytov 36 b.j. s technickou infraštruktúrou
v kat.území Nekyje na Ostrove, spĺňajúcich podmienky na poskytnutie dotácie a úveru
MDVaRR SR a súčasne poveruje starostu na začatie verejného obstarávania.

