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

 

Zápisnica napísaná 

z hlasovania „Per rollam“ zo dňa 31.10.2018 

 

Dňa 29.10.2018 o 16.41 h starosta obce Vrakúň PaedDr. Štefan Fazekas zo svojej e-

mailovej adresy rozposlal poslancom Obecného zastupiteľstva Obce Vrakúň žiadosť 

o hlasovanie „Per rollam“ o nasledovných veciach : 

1. Zrušenie nájomnej zmluvy medzi Bc. Rolandom Kósom a obcou, predmetom ktorej 

je obecná budova (bývalá škola) na ul. Hlavnej č. 22/75 vo Vrakúni. 

Za prijatie návrhu : 7 poslancov 

        Zdržal sa hlasovania : 1 poslanec (Horváth) 

             Nehlasoval : 1 poslanec (Méhes) 

2. Schválenie nájomnej zmluvy medzi fy HUMANITAS K&K s.r.o. a obcou, predmetom 

ktorej je obecná budova (bývalá škola) na ul. Hlavnej č. 22/75 vo Vrakúni. 

         Za prijatie návrhu : 7 poslancov 

Zdržal sa hlasovania : 1 poslanec (Horváth) 

                                                                     Nehlasoval : 1 poslanec (Méhes) 

 

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 31.10.2018.  

Výsledok hlasovania : Počet poslancov, ktorí hlasovali   „Per rollam“ : 8 

             Počet poslancov, ktorí hlasovali „za prijatie návrhov“ : 7 

           Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania : 1  (Horváth) 

            Počet poslancov, ktorí nehlasovali : 1  (Méhes) 

Vzhľadom na to, že hlasovalo celkom 8 poslancov, celkový počet poslancov OZ Vrakúň je 9  
a z nich hlasoval za prijatie návrhov v každých 2 bodoch7 poslancov : 

 

„Návrhy boli prijaté“ 

 

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 31.10.2018 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesením č. 53/2018 
OZ schvaľuje 

zrušenie nájomnej zmluvy  ku dňu 31.10.2018 uzavratú medzi Bc. Rolandom Kósom, 
bytom Pod záhradami 767/47 a obcou Vrakúň zo dňa 28.2.2018,  predmetom ktorej je 
obecná budova (bývalá škola) na ul. Hlavnej so súp.číslom 22/75 vo Vrakúni v kat. území 
Nekyje na Ostrove. 

 

 

Uznesením č. 54/2018 
OZ schvaľuje 

prenájom  budovy  číslo súpisné 22/75 na parcele číslo 134/2 (list vlastníctva číslo 967) 
od 1.11.2018 do 30.6.2019 pre HUMANITAS K&K s.r.o., Zdravotnícka 593, 930 05 
Gabčíkovo za cenu nájmu 50 € /mesiac bez režijných nákladov s podmienkami. 
Podmienky: 
 – HUMANITAS K&K s.r.o. zabezpečí, že nájomníci ostanú v budove počas nájmu. 
 


