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

Zápisnica napísaná
z hlasovania „Per rollam“ zo dňa 01.06.2018

Dňa 30.05.2018 o 19:27 h starosta obce Vrakúň PaedDr. Štefan Fazekas zo svojej emailovej adresy rozposlal poslancom Obecného zastupiteľstva Obce Vrakúň žiadosť
o hlasovanie „Per rollam“ o nasledovných veciach :
1. Odkúpenie pozemku Obcou Vrakúň od fy BC Invest a.s. Dunajská _Streda na
Mlynisku vo Vrakúni, parc. č. „ C “ 1694/1 o rozlohe 4616 m2 kataster Vrakúň
za 15.000,-€ bez DPH.
Za prijatie návrhu : 7 poslancov
2. Schválenie úpravy smernej časti Územného plánu obce Vrakúň, apríl 2018, ktorá
sa týka vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov.
Za prijatie návrhu : 7 poslancov
3. Schválenie zmluvy o zmene stavebníka na vybudovanie 1. a 2. etapy kanalizácie
medzi Obcou Vrakúň a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a. s. Nitra.
Za prijatie návrhu : 7 poslancov

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 01.06.2018.
Výsledok hlasovania :Počet poslancov, ktorí hlasovali „Per rollam“ : 7
Počet poslancov, ktorí hlasovali „za prijatie návrhov“ : 7
Počet poslancov, ktorí nehlasovali : 2 (Méhes, Horváth)
Vzhľadom na to, že hlasovalo celkom 7 poslancov, celkový počet poslancov OZ Vrakúň je 9
a z nich hlasoval za prijatie návrhov v každých 3 bodoch7 poslancov :

„Návrhy boli prijaté“

Zápisnicu napísala :

Za správnosť zápisnice :

Mgr. Edina Méhesová

PaedDr. Štefan Fazekas

Uznesenie
z hlasovania „per rollam” Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni
zo dňa 01.06.2018
_______________________________________________________________________________________________________________

Uznesením č. 20/2018
OZ schvaľuje

odkúpenie pozemku Obcou Vrakúň od fy B.C. INVEST, a.s. Dunajská Streda v lokalite
Mlynisku vo Vrakúni, parc. č. „ C “ 1694/1- orná pôda o rozlohe 4616 m2
v katastrálnom území Vrakúň za cenu 15.000,-€ bez DPH, za celkovú cenu 18.000,-€ s
DPH.
Nehnuteľnosť sa nachádza mimo zastaveného územia obce a je v zmysle osobitných
predpisov určená na iné ako poľnohospodárske využitie. Predmetná nehnuteľnosť je
v zmysle ust. § 43h zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavebným pozemkom, a to v súlade
s dokumentom „Územný plán Obec Vrakúň - Zmeny a doplnky č. 01/2016”, schváleného
uznesením Obecného zastitelstva Obce Vrakúň č. 55/2016 zo dňa 22.12.2016.
Predmetná nehnuteľnosť sa z uvedeného dôvodu nepovažuje za poľnohospodársky
pozemok v zmysle zákona číslo 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva
poľnohospodárskeho pozemku v znení neskorších predpisov.

Uznesením č. 21/2018
OZ schvaľuje

v zmysle §31 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) úpravu smernej časti Územného plánu obce
Vrakúň, apríl 2018, ktorá sa týka vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov na
poľnohospodárskej pôde (kapitola č. 2.15 „Vyhodnotenie dôsledkov stavebných
zámerov na poľnohospodárskej pôde” smernej textovej časti, výkres č.7 „Návrh na
vyňatie z PPF” smernej grafickej časti) za účelom získania súhlasného stanoviska orgánu
ochrany poľnohospodárskej pôdy k lokalitám ÚPN obce Vrakúň č. 4,5,16.

Uznesením č. 22/2018
OZ schvaľuje

Zmluvu o zmene stavebníka na vybudovanie 1. a 2. etapy kanalizácie medzi Obcou
Vrakúň a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a. s. Nitra.

