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

Zápisnica napísaná
z hlasovania „Per rollam“ zo dňa 20.08.2018
Dňa 16.08.2018 o 15:56 h starosta obce Vrakúň PaedDr. Štefan Fazekas zo svojej úradnej emailovej adresy stefan.fazekas43@gmail.com rozposlal poslancom Obecného zastupiteľstva
Obce Vrakúň žiadosť o hlasovanie „Per rollam“ o nasledovných veciach :
1. Schváliť prijatie úveru vo výške 351.150,31,-€ na financovanie investície
„Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy vo Vrakúni“ od
Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a.s. ako aj schváliť podpis blankozmenky
obce – ako zábezpeky úveru.
Jedným hlasovaním schváliť aj úpravu rozpočtu v zmysle výšky prijatého úveru vo
výške 351.150,31,-€.
Za prijatie návrhu : 8 poslancov
2. Schváliť predaj pozemku parc. č. 251/217 vo výmere 12 m2 a parc. č. 251/218 vo
výmere 46 m2 v katastri obce Vrakúň, katastrálne územie Vrakúň osobe Mária
Grófová, bytom Vrakúň, Dvojrad 449/33, nakoľko pozemky sa nachádzajú
v ohradenom areály rodinného domu č. 449 patriaceho Márii Grófovej.
Navrhovaná predajná cena je 5,-€/m2.
Za prijatie návrhu : 8 poslancov
3. Schváliť Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vrakúň na roky 20152020, verzia 1.1
Za prijatie návrhu : 8 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 20.00 h dňa 20.08.2018.
Výsledok hlasovania :

Počet poslancov, ktorí hlasovali „Per rollam“ : 8
Počet poslancov, ktorí hlasovali „za prijatie návrhov“ : 8
Počet poslancov, ktorí nehlasovali : 1 (Halász)

Vzhľadom na to, že hlasovalo celkom 8 poslancov, celkový počet poslancov OZ Vrakúň je 9
a z nich hlasoval za prijatie návrhov v každých 3 bodoch 8 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 20.08.2018
______________________________________________________________________________________________
Uznesením č. 28/2018

OZ schvaľuje
- prijatie úveru vo výške 351.150,31,-EUR na financovanie investície:
„Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy vo Vrakúni” v celkovom objeme
351.150,31,-EUR od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a.s.
- zabezpečenie úveru – blankozmenkou obce.

Uznesením č. 29/2018

OZ schvaľuje
úpravu rozpočtu obce č. 2 na rok 2018.

Uznesením č. 30/2018
OZ schvaľuje

V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve obce Vrakúň
v spoluvlastníckom podiele v pomere 1/1 k celku, nachádzajúcim sa v obci Vrakúň, katastrálne
územie Vrakúň, ktoré nehnuteľnosti boli odčlenené od pôvodnej parc. č. 251/1 o výmere 7057
m2 – Zastavané plochy a nádvoria a zamerané Geometrickým plánom č. 33 472 602-39/18, zo
dňa 06.07.2018, vyhotoveným: Ing. Imrich Kovács, miesto podnikania: Átriová 1576/11, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 33 472 602, úradne overeným Okresným úradom Dunajská Streda,
katastrálny odbor dňa 30.07.2018 (ďalej len ako „Geometrický plán č. 33 472 606-39/18“),:
parc. č. 251/217 o výmere 12 m2 – Zastavané plochy a nádvoria
parc. č. 251/218 o výmere 46 m2 – Zastavané plochy a nádvoria
spolu (tj. obe prevádzané parcely) o výmere 58 m2 na kupujúce:
Mária Grófová, rod. Nagyová, nar.20.02.1950, bytom: Dvojrad 449/33, 930 25 Vrakúň v podiele
6/8
Bc. Margita Grófová, rod. Grófová, nar.: 01.07.1976, bytom: 930 14 Mad 96 v podiele 1/8
Darina Spergelová, rod. Grófová, nar.: 05.04.1969, bytom: Veľký Forrád č.885/9, 930 25 Vrakúň
v podiele 1/8
ktoré predmetné nehnuteľnosti nadobúdajú do podielového spoluvlastníctva, každá v uvedenom
spoluvlastníckom podiele k celku.
Kúpna cena bola Obecným zastupiteľstvom jednohlasne stanovená v sume vo výške 5 €/m2, tj. v
celkovej výške 5 € × 58 m2 = 290 € (slovom: dvestodeväťdesiat eur), pričom kúpna cena bude
kupujúcimi zaplatená v hotovosti do pokladne Obce, a to v deň uzavretia kúpnej zmluvy.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prevádzané nehnuteľnosti, a to parc. č.
251/217 a parc. č. 251/218, sa nachádzajú v bezprostrednom susedstve nehnuteľnosti, ktorú
kupujúci dlhodobo užívajú a prevádzané parcely kupujúce doteraz aj dlhodobo užívali a
udržiavali ako majetok vlastný.
Na odplatný prevod vlastníckeho práva k majetku obce sa nevzťahujú ustanovenia zákona NR SR
č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Uznesením č. 31/2018

OZ schvaľuje
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vrakúň na roky 2015-2020, verzia 1.1.

