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

Zápisnica napísaná 

z hlasovania „Per rollam“ zo dňa 08.11.2020 

Dňa 04.11.2020 o 19:14 h starosta obce Vrakúň PaedDr. Štefan Fazekas zo svojej e-

mailovej adresy stefan.fazekas43@gmail.com rozposlal poslancom Obecného 

zastupiteľstva Obce Vrakúň žiadosť o hlasovanie „Per rollam“ vo veci : 

1. Návrh zmluvy o zriadenie bezodplatného vecného bremena. Povinný z vecného 

bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných na LV č. 1057 vedenom Okresným 

úradom Dunajská Streda, katastrálnym odborom, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vrakúň, 

obce Vrakúň, okresu Dunajská Streda  

  časť Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako pozemky: 

- parcela č. 1695/1 o výmere 6742 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,  

- parcela č. 1722/34 o výmere 746 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela č. 1722/81 o výmere 1539 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,  

- parcela č. 1762/1 o výmere 3963 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela č. 1762/2 o výmere 8640 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie. 

 

Žiadateľom o vecné bremeno je  : 

Obec Vrakúň, Nám. sv. Štefana 474/1, 930 25  Vrakúň 

 

Vecné bremeno pre Obec Vrakúň umožňuje : 

B.C.Investa.s. 

so sídlom:   Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda 

Vecné bremeno si Obec Vrakúň žiada kvôli poskytnutiu nenávratného finančného 

príspevku pre sociálne byty Vrakúň. 

Výsledok hlasovania :Počet poslancov, ktorí hlasovali   „Per rollam“ : 7 

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

 Počet poslancov, ktorí nehlasovali : 2 (Matus Igor, Halász) 

Vzhľadom na to, že celkový počet poslancov OZ Vrakúň je 9 poslancov a z nich hlasoval za 
prijatie návrhu 7 poslancov : 

„Návrh bol prijatý“ 

 

Zápisnicu napísala :                                                                             Za správnosť zápisnice : 

Mgr. Edina Méhesová                      PaedDr. Štefan Fazekas 

 

mailto:stefan.fazekas43@gmail.com


 

U z n e s e n i e 

z hlasovania „per rollam” Obecného  zastupiteľstva  vo  Vrakúni  

zo dňa 08.11.2020 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesením č. 45/2020 

OZ schvaľuje 

uzatvorenie zmluvy o zriadenie bezodplatného vecného bremena na parcelách č. 1695/1 

o výmere 6742 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 1722/34 o výmere 

746 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 1722/81 o výmere 1539 m2, druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 1762/1 o výmere 3963 m2, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. 1762/2 o výmere 8640 m2, druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvorie zapísaných na LV č. 1057 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, 

katastrálnym odborom, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vrakúň, obce Vrakúň, okresu 

Dunajská Streda patriacich fyB.C.Investa.s.so sídlom Dunajská Streda, Štúrova 1090/7 

v prospech Obce Vrakúň, Nám. sv. Štefana 474/1. 

 

 


