
Z á p i s n i c a 
zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  vo  Vrakúni ,  konaného dňa 

21. novembra  2019 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. Ponuka na realizáciu projektu  „Bezpečný priechod pre chodcov“  

4. Schválenie rozpočtu obce Vrakúň na rok 2020. 

5. Žiadosť Ing. Sebő Ladislava  o uzavretie darovacej zmluvy. 

6. Interpelácie starostu. 

7. Interpelácie poslancov. 

8. Rôzne, diskusia.   

 

 

1./  a)  Zasadanie otvoril  starosta obce, PaedDr. Štefan Fazekas. Privítal poslancov obecného 

zastupiteľstva a hostí. Po otvorení rokovania pán starosta konštatoval, že 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    :        
Katarína Antalová 

Ernest Matus                             

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

Pán starosta privítal hosťov a pána  Bc. Vojtecha Ravasza, hlavného kontrolóra obce. 

 

 

3./ Ponuka na realizáciu projektu  „Bezpečný priechod pre chodcov“  

Pán starosta poprosil pána Gabriela Fitosa, zástupcu firmy Led Arena s.r.o. Matúškovo, aby 

oboznámil poslancov o ich ponuke na realizáciu zvýraznenia a osvetlenia priechodu pre 

chodcov verejným osvetlením a dopravným značením s výstražnými blikajúcimi svietidlami  

v rámci projektu  „Bezpečný priechod pre chodcov“. Po jeho prezentácii  poslanci zvážili túto 

ponuku, ale zatiaľ ju berú len na vedomie. 

 

 

4./ Schválenie rozpočtu obce Vrakúň na rok 2020. 

Pán Horváth mal pripomienku, že suma 15.000,-€ vyčlenená na dokončenie priestorov nad 

školskou jedálňou nie je postačujúca a či by sa táto suma nemohla prečleniť na vytvorenie 

prepojenia  cesty od Magly  s Hlavnou ulicou. 

Pás Kiss poznamenal, či by sa na tento účel nemohol odkúpiť pozemok za lekárňou. Pán 

starosta poznamenal, že pozemok predávajú za vysokú cenu. 



Pán Ravasz oboznámil poslancov so Stanoviskom hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

obce Vrakúň na rok 2020  s výhľadom na roky 2021-2022 a odporúča schváliť predložený 

návrh rozpočtu. 

Pás starosta dal hlasovať o návrhu rozpočtu na rok 2020. 

  

  Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

 

 

5./ Žiadosť Ing. Sebő Ladislava  o uzavretie darovacej zmluvy. 

Pán Ing. Sebő Ladislav žiada obec o uzavretie darovacej zmluvy na novovytvorenú ulicu pri 

Bielom jarku  v zmysle Zmluvy o uzavretí budúcej darovacej zmluvy zo dňa 17.02.2017. 

Pán Horváth poznamenal, aby sme prebrali ulicu len v dobrom stave. 

Pán starosta dal  hlasovať za uzatvorenie darovacej zmluvy. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

        

 

 

6./Interpelácie starostu. 

Pán starosta informoval OZ o uskutočnených podujatiach: 

- 20.10.2019 -  Darovanie krvi  (v miestnej základnej škole) 

- 26.10.2019 -  podujatie „Nyékvárkonyi nagylagzi“ 

- 29.-30.10.2019 – návšteva z Villányu 

- 15.11.2019 – oslava jubilantov 

 

Pán starosta informoval o projektoch: 

- Odvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného územia obce Vrakúň : projekt je 

vypracovaný, stavebné povolenie čoskoro budeme mať, termín podania žiadosti o dotáciu je 

do 2. decembra 2019. Obecné zastupiteľstvo už schválilo podanie žiadosti dňa 7.2.2019 

uznesením č. 13/2019, ale bližšie sumy rozpočtu sme v tom čase ešte nevedeli, treba znovu 

schváliť podanie žiadosti o dotáciu už s konkrétnymi číslami. 

Celková suma rozpočtu je 190.403,58 €, z čoho spoluúčasť obce 5% činí 9.520,18 € . 

Pán starosta dal hlasovať o podaní žiadosti o dotáciu. 

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

- Kanalizácia v obci Vrakúň: vyhodnotenie žiadostí malo byť 31.10.2019, dodnes sme 

nedostali žiadnu odpoveď o vyhodnotení podanej žiadosti o dotáciu. Napriek tomu sme už 

museli vypísať verejné obstarávanie, ktorou sme poverili firmu MP Probit PB (ich cena je 

4.400,- + DPH).   

 

Rôzne: 

- Firma Tomanet čoskoro ukončí práce na vybudovaní optickej siete v obci Vrakúň. Táto 

firma bola poverená aj s vytvorením bezplatných WIFI centier. 

 

- Aj Pán Ing. Kovács Ladislav z projekčnej kancelárie pre Slovak Telekom  vyhľadal pána 

starostu ohľadne vyjadrenia k vybudovaniu ďalšej optickej siete v časti obce Vrakúň.  Pán 

starosta mu jednoznačne dal na vedomie, že len v tom prípade dá povolenie , ak to vedia 

zabezpečiť vzdušným vedením, aby neboli zase rozkopávky v obci. Ale podľa pána Kovácsa 



by 2/3 vedenia bolo v zemi uložených. Pán starosta navrhuje žiadosti nevyhovieť a dal 

hlasovať za nepovolenie uloženia optickej siete.     

 

Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

- Slovenský pozemkový fond  vyzval obec na majetkové usporiadanie pozemkov 

v zastavanom území obce, kde sa nachádzajú stavby, cesty, chodníky, verejná zeleň atď.  vo 

vlastníctve obce na pozemkoch SR alebo nezistených vlastníkov.   

 

- Školská ulica bude z časti jednosmerná. Už sú objednané dopravné značenia. 

 

- Pán starosta informoval zastupiteľstvo, že  na Kračanskej ceste boli vyzvaní p. Méhes 

Zoltán, Méhes Vojtech a Horváth Vojtech na usporiadanie obecných  pozemkov, ktoré 

užívajú a majú oplotené.  Na to sa ozvali aj niektorí ďalší občania v uvedenej lokalite, ktorí by 

tiež odkúpili časť z obecných pozemkov.  Tým pádom dáme zamerať tieto pozemky.  

 

- Okresný úrad Trnava ako dočasný správca majetku štátu na základe nášho záujmu 

o usporiadanie resp. odkúpenie pozemku parcely  reg.“E“ parc. č.1477 – zast. plocha 

o výmere 297 m
2 

v  k.ú. Nekyje na Ostrove žiada o uzatvorenie kúpnej zmluvy  na prevod 

majetku štátu na výstavbu verejnoprospešnej stavby – vybudovanie parkovacích miest pred 

základnou školou, a to za odplatu vo výške 150,- €. 

Pás starosta dal hlasovať o uzatvorení kúpnej zmluvy.  

 

       Hlasovalo za: 9 poslancov 

 

 

7./ Interpelácie poslancov. 

Pán Matus E.: 

- ďakuje za umiestnenie retardéra na Mihálskej ulici  

 

Slečna Antalová: 

- žiada na cintoríne v časti Vrakúň pri urnovej stene upraviť a skrášliť okolie a  vysadiť tuje   

- bolo by dobré zrekonštruovať školskú jedáleň, nakoľko je v zlom stave 

- starať sa o sochy a pamätníky v obci, upraviť ich okolie (hlavne pri  Gabčíkovskej ceste) 

- či sa budú ešte opravovať výtlky, hlavne na Komárskom rade 

- pozýva každého na festival  medovníkov 

 

Pán Kiss: 

- treba upraviť chotárske cesty, hlavne smerom z Kračanskej cesty, dobré by bolo dohodnúť 

sa  spoločne s družstvom 

 

Pán Halász: 

- upozornil na znečistený chodník smerom pri pešej lávke  hlavne pri daždivom počasí, 

nakoľko rybári a niektorí obyvatelia prechádzajú popri kanáli autami, bolo by dobré nejakým 

spôsobom tomu zabrániť, napr. uložením zábran   

 

Pán Horváth: 

- nezabudnúť na výmenu pozemku pri Magle 

 

 



8./ Rôzne, diskusia.   

Neboli žiadne. 

 

 

 

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

za účasť. 

 

 

 

 

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

 

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

  

 

 

Podpísané dňa: 22.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U z n e s e n i a 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, konaného dňa 21. novembra 2019 

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. Ponuka na realizáciu projektu  „Bezpečný priechod pre chodcov“  

4. Schválenie rozpočtu obce Vrakúň na rok 2020. 

5. Žiadosť Ing. Sebő Ladislava  o uzavretie darovacej zmluvy. 

6. Interpelácie starostu. 

7. Interpelácie poslancov. 

8. Rôzne, diskusia.   

   

Obecné zastupiteľstvo vo Vrakúni na svojom zasadnutí  dňa 21. novembra 2019  na základe 

predložených  materiálov a návrhov prijalo nasledovné uznesenia : 

 

K bodu č. 4./ Schválenie rozpočtu obce Vrakúň na rok 2020. 

Uznesením č. 51/2019 
OZ schvaľuje 

rozpočet obce Vrakúň na rok 2020. 

 

K bodu č. 5./ Žiadosť Ing. Sebő Ladislava  o uzavretie darovacej zmluvy. 

Uznesením č. 52/2019 

OZ schvaľuje 
uzavretie darovacej zmluvy na novovytvorenú ulicu pri Bielom jarku  v zmysle Zmluvy 

o uzavretí budúcej darovacej zmluvy zo dňa 17.02.2017. 

 

K bodu č. 6./Interpelácie starostu. 

Uznesením č. 53/2019 

OZ schvaľuje 

podanie žiadosti obce Vrakúň  na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia o nenávratný finančný príspevok 

so zameraním na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obce), kód 

výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40. Celková suma rozpočtu je 190.403,58 €, z čoho 

spoluúčasť obce 5% činí 9.520,18 € . 

 

Uznesením č. 54/2019 

OZ neschvaľuje 

žiadosť pána Ladislava Kovácsa o vybudovaniu ďalšej optickej siete v  obci Vrakúň. 

 

Uznesením č. 55/2019 
OZ schvaľuje  
uzatvorenie kúpnej zmluvy s Okresným úradom Trnava ako správcu majetku štátu v dočasnej 

správe  na  odkúpenie pozemku parcely LV č. 1843 reg.“E“ parc. č.1477 – zast. plocha 

a nádvoria o výmere 297 m
2 

v  k.ú. Nekyje na Ostrove   na prevod majetku štátu na výstavbu 

verejnoprospešnej stavby – vybudovanie parkovacích miest pred základnou školou, a to za 

odplatu vo výške 150,- €. 



 

 


