
Obec Vrakúň, 930 25  Vrakúň, Námestie Svätého Štefana 474/1 

 

Zápisnica napísaná 

z hlasovania „Per rollam“ zo dňa 09.05.2022 

 

Dňa 4.5.2022 o 14.49 h starosta obce Vrakúň PaedDr. Štefan Fazekas zo svojej e-
mailovej adresy rozposlal poslancom Obecného zastupiteľstva Obce Vrakúň žiadosť 
o hlasovanie „Per rollam“ o nasledovnom návrhu : 

Návrh na zmenu Územného plánu obce Vrakúň  
1. Návrh – zmena ÚP na parcele E KN parac. Č. 1878/1 k.ú. Vrakúň, Obec Vrakúň, 

aby na uvedenej parcele mohla byť vybudovaná fotovoltická elektráreň. 
2. Návrh – zmena ÚP na parcele E KN parac. Č. 1884/1 k.ú. Vrakúň, Obec Vrakúň, 

aby na uvedenej parcele mohla byť vybudovaná domov seniorov (Zdravotnícke 
zariadenie a zariadenie sociálnych služieb) 

 
Žiadatelia : Molnár Štefan a manželka Mária rod. Gútayová 
 

Možné odpovede boli :    áno,     nie,     zdržal sa hlasovania. 

Ako najneskorší termín  hlasovania „per rollam“ spätným e-mailom určil starosta obce 
PaedDr. Štefan Fazekas  do 16.00 h dňa 09.05.2022.  

Výsledok hlasovania : 

Počet poslancov, ktorí hlasovali   „Per rollam“ : 6 poslancov 

Počet poslancov, ktorí hlasovali „za prijatie návrhu“ : 2 (Kiss, Matus I.) 

     Počet poslancov, ktorí hlasovali „proti“: 3 (Horváth, Méhes, Végh) 

      Zdržala sa hlasovania: 1 poslankyňa (Antalová) 

Počet poslancov, ktorí nehlasovali : 3  (Halász, Fekete, Matus E.) 

Vzhľadom na to, že celkový počet poslancov OZ Vrakúň je 9 poslancov a z nich hlasovali za 
prijatie návrhu 2 poslanci a hlasovali proti 3 poslanci 

„Návrh nebol prijatý“ 

 

 

Zápisnicu napísala :                                                                             Za správnosť zápisnice : 

Mgr. Edina Méhesová           PaedDr. Štefan Fazekas 



U z n e s e n i e 

z hlasovania „per rollam” Obecného  zastupiteľstva  vo  Vrakúni  

zo dňa 09.05.2022 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesením č. 13/2022 
OZ  neschvaľuje 

žiadosť pána Štefana Molnára  manželky na návrh – zmeny ÚP na parcele E KN parc. č. 

1878/1 k.ú. Vrakúň, Obec Vrakúň, aby na uvedenej parcele mohla byť vybudovaná 

fotovoltická elektráreň. 

 

Uznesením č. 14/2022 
OZ  neschvaľuje 

žiadosť pána Štefana Molnára  manželky na návrh – zmeny ÚP na parcele E KN parc. č. 

1884/1 k.ú. Vrakúň, Obec Vrakúň, aby na uvedenej parcele mohol byť vybudovaný 

domov seniorov (Zdravotnícke zariadenie a zariadenie sociálnych služieb). 

 


