Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni , konaného dňa
15. decembra 2015 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. Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a jeho dopad na obec - informácia.
4. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 zo dňa 10.9.2015, ktorým sa určuje
výška a spôsob úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a
v školskej družine.
5. Schválenie VZN č. 5/2015 o umiestňovaní volebných plagátov.
6. Úprava rozpočtu obce č. 2 na rok 2015.
7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2016.
8. Znovu prerokovanie žiadosti Západoslovenskej distribučnej, a.s. o predbežný súhlas
na odkúpenie pozemku.
9. Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vrakúň (PHSR) na
obdobie r. 2015-2020.
10. Prerokovanie došlých žiadostí.
11. Interpelácie poslancov .
12. 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./ Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a jeho dopad na obec - informácia.
Pán starosta v skratke informoval poslancov o novom zákone o odpadoch č. 79/2015 Z.z.,
na základe ktorého dopadne na obec rad nových povinností od 1.1.2016. Obec musí dať
schváliť nový Program o odpadovom hospodárstve , uzatvoriť nové zmluvy a najneskôr do
30.6.2016 uviesť do súladu s novým zákonom VZN obce o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Pán Horváth dodal, že sa musí vytvoriť aj zberný dvor v obci.
Pán starosta- treba pripraviť návrhu VZN v zmysle nového zákona.

4./ Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 zo dňa 10.9.2015, ktorým sa určuje výška
a spôsob úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej
družine.
Pán starosta dal hlasovať o schválení Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 zo dňa 10.9.2015, ktorým
sa mení výška príspevku pre rodiny s dvoma a viac deťmi.
Hlasovalo za: 8 poslancov
5./ Schválenie VZN č. 5/2015 o umiestňovaní volebných plagátov.
Pán starosta dal hlasovať o schválení VZN č. 5/2015 o umiestňovaní volebných plagátov.
Hlasovalo za: 8 poslancov
6./ Úprava rozpočtu obce č. 2 na r. 2015.
Pán Horváth poznamenal, že je škoda, že sa neodčlenila suma na dokončenie priestorov
v zastrešenej časti nad školskou jedálňou pre multifunkčné priestory, na ktoré obec už má aj
stavebné povolenie.
Pán starosta dal hlasovať o úprave rozpočtu č. 2 na rok 2015.
Hlasovalo za: 7 poslancov
Zdržal sa : 1 poslanec (Horváth)
7./ Schválenie rozpočtu obce na rok 2016.
Pán Horváth opätovne žiada, aby bola odčlenená suma na dokončenie priestorov v zastrešenej
časti nad školskou jedálňou aj keď v rozpise na roky 2016-2017-2018.
Pán Sóki poznamenal, že pôvodný plán by sa mal uskutočniť, že sa vytvoria priestory resp.
izby pre obecných hostí.
Pán Horváth ako aj pán starosta na to odpovedali, že teda treba zvážiť, čo obec viac potrebuje.
Hosť pani Polácseková Mária, riaditeľka ZŠ dodala, že treba tam riešiť aj vykurovanie,
nakoľko doteraz je jedáleň napojená na školu.
Pán starosta poznamenal, že sa rieši aj vec vykurovania školskej jedálne.
Následne dal hlasovať za schválenie rozpočtu na rok 2016.
Hlasovalo za: 7 poslancov
Zdržal sa : 1 poslanec (Horváth)
8./ Znovu prerokovanie žiadosti Západoslovenskej distribučnej, a.s. o predbežný súhlas
na odkúpenie pozemku.
Na minulom zasadaní sa určila komisia, ktorá mala za úlohu zistiť miestnou obhliadkou
presné miesto pre možné premiestnenie trafostanice z priestorov Elektrosvitu pred budovu na
obecnom pozemku pre žiadateľa. Nakoniec pán Fekete a pán Horváth vykonali miestnu
obhliadku, podľa nich možné miesto pre trafostanicu by bolo aspoň 2 m od budovy a 3 m od
okraja vybetónovanej plochy, aby sa nezasahovalo aj do možného pokračovania cyklotrasy.
Pán Sóki vyčítal chýbajúcu situačnú mapu a prečo vôbec chcú premiestniť trafostanicu.
Pán Fekete poznamenal, že do priestorov Elektrosvitu majú niekedy problém sa dostať.
Pán Bleho sa vyjadril, že ak to bude na osoh občanov obce, tak nech premiestnia trafostanicu.

Pán starosta predložil na schválenie predbežný predaj pozemku pre Západoslovenská
distribučná ,a.s. Bratislava časť z pozemku parc.č. 152/1 a 152/15 vo výmere 20 m² v kat.úz.
Vrakúň na obcou vopred určenom mieste a ktorý bude presne zameraný geometrickým
plánom na náklady žiadateľa, za predajnú cenu ako pri minulom predaji, t.j. za cenu 30,€/m2, pre vybudovanie trafostanice, ktorá nebude oplotená.
Hlasovalo za: 6 poslancov
Zdržali sa : 2 poslanci (Méhes, Sóki)
9./ Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vrakúň (PHSR) na
obdobie r. 2015-2020.
Pán Horváth doplnil návrh o cyklotrasu Povoda-Vrakúň.
Pán starosta predložil na schválenie Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Vrakúň na obdobie r. 2015-2020.
Hlasovalo za: 8 poslancov

10./ Prerokovanie došlých žiadostí.
a) Pani Margita Csikmáková, Vrakúň 470, žiada o finančnú výpomoc na nákup liekov pre jej
zlý zdravotný stav.
Pán starosta navrhuje 2x ročne poskytnúť sumu 300,-€,
Hlasovalo za: 8 poslancov
b) Juraj Miklics a Kinga Miklich Kovács, Vrakúň 75, žiadajú o kúpu pozemku parc. č. 20/3 –
záhrada o výmere 47 m2 v kat. území Nekyje na Ostrove, ktorý pozemok je v ich susedstve.
Pán starosta navrhuje predajnú cenu 5,-€/ m2.
Hlasovalo za: 8 poslancov
Na minulom zasadaní bola určená komisia na vykonanie miestnej obhliadky ohľadne drobnej
stavby pre sklad náradia pre pána Horvátha pri nájomnom byte pri Magle č. 790. Pán Bleho
sa nevedel zúčastniť obhliadky. Pán Halász a pán Kiss konštatovali, že rozostavaná stavba je
zatiaľ na vzhľad nepekná. Buď zbúrajú celú stavbu, alebo keď bude mať stavba pekný výzor
a bude spĺňať celospoločenský účel bytového domu, tak môže byť stavba povolená.
Pán starosta navrhol, že stavba môže byť výnimočne povolená len za podmienok, že bude
spĺňať celospoločenský účel bytového domu pre skladovanie kosačky a záhradného náradia
pre obyvateľov bytovky, bude mať drevený obklad s povrchovými úpravami a bude vybavené
povolenie k ohláseniu drobnej stavby podľa stavebného zákona. V opačnom prípade ju treba
odstrániť.
Hlasovalo za: 8 poslancov
11./ Interpelácie poslancov .
Neboli žiadne.

12./ Rôzne, diskusia.
Pán starosta ďalej oboznámil zastupiteľstvu :
- na vybudovanie multifunkčného ihriska bola s dodávateľom podpísaná zmluva
- sanácia nelegálnej skládky sa dokončila
- strecha ľudového domu bola vymenená, maliarske práce sa môžu vykonať až na jar

Po prerokovaní programu a schválení uznesení pán starosta zasadanie uzavrel a poďakoval
za účasť.
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Podpísané dňa: 17.12.2015

