Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni , konaného dňa
28.apríla 2016 o 18.00 hod.
Program zasadnutia :
Otvorenie, schválenie programu.
Vymenovanie zapisovateľa a overovateľov.
Schválenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra.
Voľba prísediacich pre Okresný súd Dunajská Streda pre volebné obdobie
2016-2020 .
5. MVDr.Jozef Rózsa a Ing.Judita Rózsaová -Žiadosť o odkúpenie lesných
pozemkov a vodnej plochy v kat.ú. Vrakúň .
6. Štefan Határ a manž. Rita–Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku .
7. Méhes Jozef –Žiadosť o prehodnotenie platby za úžitkovú vodu.
8. Prerokovanie došlých žiadostí .
9. Interpelácie starostu .
10. Interpelácie poslancov.
11. Rôzne, diskusia
1.
2.
3.
4.

1./Zasadnutie otvoril starosta obce ,PaedDr. Štefan Fazekas. Privítal poslancov
obecného zastupiteľstva. Po otvorení rokovania pán starosta konštatoval, že
poslanci obecného zastupiteľstva v plnom počte sú prítomní, zasadnutie je
uznášania schopné.
Pán starosta predložil návrh programu zasadnutia na schválenie
Hlasovalo za :9 poslancov
Hlasovalo proti:0
Zdržal sa hlasovnia:0
2./Pán starosta určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a to nasledovne :

Zapisovateľ : Anna Szabóová

Overovatelia: Ing. János Fekete
Ing. Gabriel Bleho
Hlasovalo za : 7 poslancov
Zdržal sa hlasovania :2/ J. Fekete, G. Bleho/
Hlasovalo proti: 0

3./ Schválenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra
Pán starosta predložil na schválenie Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Vrakúň,
nakoľko k 30.6.2016 uplynie volebný mandát pani Gabriely Ajpek .
Hlasovalo za :9 poslancov
Zdržal sa hlasovania :0
Hlasovalo proti: 0
4./ Voľba prísediacich pre Okresný súd Dunajská Streda pre volebné obdobie 2016-2020
Pán starosta informoval zastupiteľstvo so žiadosťou Okresného súdu v Dunaj-skej Strede
o vykonanie volieb prísediacich na volebné obdobie 2016-2020 a poznamenal , že on
vykonával funkciu prísediaceho za obdobie 2011 -2015 a keď ho navrhnú poslanci, môže
funkciu prísediaceho naďalej vykonávať za nasledujúce volebné obdobie.
Pán starosta dal hlasovať nasledovne , kto je za to ,aby bol PaedDr.Štefan Fazekas
prísediacim na Okresnom súde v Dunajskej Strede za volebné obdobie 2016-2020.
Hlasovalo za :9 poslancov
Zdržal sa hlasovania :0
Hlasovalo proti: 0
5./ MVDr.Jozef Rózsa a Ing.Judita Rózsaová -Žiadosť o odkúpenie lesných pozemkov
a vodnej plochy v kat.ú. Vrakúň .
Jedná sa o pozemky parc.č. 1516/2 , 1516/30, 1563,1564/1 v kat.ú.Vrakúň.
Pán Méhes sa informoval , že na aké účely chcú odkúpiť uvedené pozemky a kde sú tie
parcely.Pán starosta zodpovedal , že chcú vybudovať rekreačné stredisko na rybolov a budú
užívať na poľovnícke účely.
Pán Halász mal otázku ,či cesta nepripadá do toho, pán Sóki zodpovedal , že nie.
Pán Uher mal otázku na OÚ odbore katastrálny ako sú vedené pozemky ako lesné pozemky,
pán starosta zodpovedal, že sú vedené ako lesné pozemky a vodné plochy.
Pán Horváth sa informoval ,za akú cenu by odkúpili , pán starosta zodpovedal, že
informatívnu cenu ponúkli 60-65 tisíc EUR.
Pán Uher –sú predstavy , plány v budúcnosti k predaji lesov .
Pán Sóki – za lesy lesné závody neplatia nájomné
Pán Fekete – obec vlastní iba pozemky lesy nie a nie je z toho pre obec žiadny zisk.
Pán starosta dal hlasovať ,kto je za to ,aby obec dala vypracovať znalecký posudok na
uvedené pozemky.
Hlasovalo za :9 poslancov
Zdržal sa hlasovania :0
Hlasovalo proti: 0
6./ Štefan Határ a manž. Rita,Vrakúň ,Nový rad.č. 704/21 –Žiadosť o odkúpenie obecného
pozemku v kat.ú. Vrakúň parc.č.250/166 vo výmere 15 m²
Pán starosta vyzval poslancov ,aby hlasovali kto je za predaj pozemku parc.č. 250/166 v kat.ú.
Vrakúň vo výmere 15 m² za predajnú cenu 5 EUR/m².
Hlasovalo za : 9 poslancov
Zdržal sa hlasovania :0
Hlasovalo proti: 0

7./ Méhes Jozef –Žiadosť o prehodnotenie platby za odpadovú vodu.
Pán starosta k žiadosti poznamenal , že pán Méhes má ročnú spotrebu z verejného vodovodu
1,5 m³ za čo platí cca 3,00 EUR a preto nepovažuje za reálne vypočítanú sadzbu 72,00 EUR/
rok za stočné.
Pán starosta vyzval poslancov ,aby hlasovali kto je za 10 EUR ročne za stočné pre pána Méhesa .
Hlasovalo za :9 poslancov
Zdržal sa hlasovania :0
Hlasovalo proti: 0
8./Prerokovanie došlých žiadostí
Pán starosta informoval poslancov o možnosti zriadenia združenia obci pre separovaný zber
s názvom Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre separovaný zber a nakladanie
s odpadmi so sídlom Kostolné Kračany .
Pán starosta vyzval poslancov ,aby hlasovali kto je za zriadenie Združenia obci Stredného
Žitného ostrova pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi so sídlom Kostolné Kračany
a za Stanovy združenia obcí.
Hlasovalo za :9 poslancov
Zdržal sa hlasovania :0
Hlasovalo proti: 0
-Vedúca tanečnej skupiny Kikerics, pani Zlataritsová žiada OZ o finančný príspevok
300 EUR na obnovu ošatenia tanečníkov .
Pán starosta vyzval poslancov ,aby hlasovali, kto je za finančný príspevok 300 EUR pre tanečnú
skupinu Kikerics.
Hlasovalo za :9 poslancov
Zdržal sa hlasovania :0
Hlasovalo proti: 0
-Mária Bekő Vrakúň ,Biely jarok č.590/28 vo svojej žiadosti požiadala o vybudovanie
urnovej steny na cintorínoch v obci.
Pán starosta informoval poslancov , že už o tom hovoril s pánom Csaplárom a za
3000 EUR/cintorín by bolo možné vybudovať,
Pán Sóki – požiadať pána Csaplára ,aby vypracoval návrhy na umiestnenie urn a aby
vypracoval cenovú ponuku.
Pán Horváth treba upraviť rozpočet a odčleniť na to financie.
Pán starosta vyzval poslancov na hlasovanie, kto je za to , aby v úprave rozpočtu boli na
vybudovanie urnovej steny na cintorínoch odčlenené financie 6000 EUR.
Hlasovalo za :9 poslancov
Zdržal sa hlasovania :0
Hlasovalo proti: 0
-Obyvatelia bytovky Komársky rad č. 805 a 806 žiadajú o povolenie na vymaľovanie chodby
nájomných bytov zo spoločných výdavkov .
OZ berie na vedomie .

9./Interpelácie starostu
-Na vybudovanie kanalizácie v obci obec podala v októbri 2015 žiadosť na dotáciu,
rozhodnuté bolo na základe rôznych ukazovateľoch, podľa ktorých bol postavený poradovník
kde naša obec je 36. Úspešné boli tie obce ,ktorý majú 3000 obyvateľov, tým
naša obec sa dostala do tz. zásobníka to znamená , že o 6-12 mesiacov môžeme počítať
dotáciou z EU fondu na vybudovanie kanalizácie v obci.
-Bolo vykonané vyúčtovanie vybudovania multifunkčného ihriska ,kde obec žiadala
zmeny, ktoré navýšili výdavky, ako navýšenie sieti vrátane ich závesných konštrukcii o 2 m
/ táto zmena predražila projekt o 1500 Eur+ DPH a 3600 EUR + DPH na umelý trávnik
namiesto 25 mm bola uložená 40 mm/, celkové výdavky boli 49800 EUR.
Pán starosta poďakoval za pomoc pánovi Júliusovi Kovácsovi , Alexanderovi Grófovi
,Jurajovi Sókimu a Jánosovi Feketemu. Zároveň poznamenal , že navrhuje za užívanie
umelého trávnika na 1,5 hod. 10 EUR nájomné a keď užívajú pri osvetlení 15 EUR, pre
žiakov ZŠ a pre futbalistov zadarmo ,treba vypracovať VZN na poplatky za užívanie.
-Pán Horváth navrhuje aj pre obyvateľov obce zadarmo
-Pán Méhes aj on je za to, aby pre obyvateľov obce bolo užívanie zadarmo, iba keď bude
osvetlené iba vtedy vyžiadať nájomné za užívanie .
-Pán Uher – nakoľko budú s tým aj výdavky na údržbu a dohliadanie navrhuje 15 EUR.
Pán Bleho- treba uložiť kamery pri multifunkčnom ihrisku.
-Pán starosta k tomu dodal , že plánuje využiť dotácie na dohľad a údržbu umelého trávnika
cez úrad práce.
Pán starosta vyzval poslancov , kto je za úpravu rozpočtu na prebytok výdavkov a vypracovanie VZN na poplatky za užívanie umelého trávnika a to 10 EUR a 15 EUR /1,5 hod.
Hlasovalo za :1 poslancov
Zdržal sa hlasovania :1 /G. Méhes/
Hlasovalo proti: 0
- Pán farár žiada pomoc OZ , nakoľko sú steny kostola navlhčené treba urobiť izoláciu,
injektážne práce sú finančne veľmi náročné celkové výdavky budú cca 30000-32000 EUR.
Časť výdavkov už pán farár uhradil ,pán starosta navrhuje odčleniť v rozpočte 10-15 tisíc
EUR.
Pán starosta vyzval poslancov ,aby hlasovali kto je za to ,aby v rozpočte 2016 boli odčlenené
financie 15000 Eur na stavebné práce t.j. na izoláciu kostola.
Hlasovalo za :9 poslancov
Zdržal sa hlasovania :0
Hlasovalo proti: 0
-Pán starosta informoval OZ , že bolo treba vybudovať striešku proti dažďu nad vchodové
dvere hore v budove TJ, zatekala strecha, bolo treba opraviť ďalej veľkú sálu ,vedľajšie
miestnosti a kuchyňu bolo treba vymaľovať, hlavná stena veľkej sály bola pokrytá
s tatranským profilom,boli vymenené regále v kuchyni , boli zakúpené taniere a poháre,
umývačka riadu a to za celkové výdavky 5000 EUR.V úprave rozpočtu treba zvýšiť
výdavkovú časť.
Zároveň plánuje vymeniť točivé schodisko na uzavreté schodisko s výťahom z dotácie cez
združenie mikroregión.
-Navrhuje v kultúrnom dome vo veľkej sále namontovať klimatizačnú jednotku , firma Santex
vypracovala rozpočet na 30000 EUR, treba v rozpočte obce odčleniť nato financie.
Pán Kiss a pán Horváth navrhujú vyžiadať cenovú ponuku aj od inej firmy.
-Od apríla fungujú pracoviská chránenej dielne na športovom ihrisku a na obecnom úrade,
kde sú zamestnaní invalidní dôchodcovia obce.
-Od mája na polovičný úväzok bude zamestnaná kultúrna referentka, Marianna Feketeová.

- Pán starosta vyzval poslancov na hlasovanie, kto je za zrušenie s.r.o. Technické služby,
nakoľko nevykonáva žiadnu činnosť a zbytočne je vyplatený ročný poplatok za registráciu pre
DPH 960,00 EUR.
Hlasovalo za :9 poslancov
Zdržal sa hlasovania :0
Hlasovalo proti: 0
- Obecný deň bude 2. júla- vystupujú Bertók István, Lagzi Lajcsi,Gold Dies.
- 12. júna bude súťaž požiarnych vozidiel IVECO Daily príde aj pán minister Kaliňák.
- Pán Horváth ponúkol na odkúpenie plechovú garáž za 4000 EUR ,čo je vo vlastníctve
Nyékvárkonyért polgári társulás.
-Nájomné byty , Komársky rad –dlhodobý problém medzi nájomníkmi je parkovanie ,treba
vyriešiť parkovanie , vyznačiť a rozdeliť parkoviská- bude riešiť Pán Fekete .
-Pani Denisa Nagyová sa sťažovala na obyvateľov nájomného bytu pri základnej škole,
ohľadne letnej terasy a parkovania. Pán starosta zodpovedal ,nech podajú nájomníci petíciu
aspoň s 18 podpismi.
-Pani Antalová sa informovala, že boli vypovedané poistné zmluvy na plynové kotle, či je
možnosť na individuálne poistenie, pani Csiba zodpovedala, že jedna poisťovňa je ochotná
poistiť kotle, ak bude tam poistená aj bytovka, na budúci rok bude riešené.
10./Interpelácie poslancov
Pán Uher- smetníky budú objednané – áno podľa potreby
Pán Halász –je poškodená panelová cesta v cintoríne v časti Nekyje na Ostrove.
Pán Méhes – navrhuje umiestniť zrkadlo pri ľavotočivej zákrute na Záhradníckej ulici.
Žiada na webovej stránke obce aj maďarskú verziu priebežne naplniť. Vo dvore ZŠ kedy
bude realizované futbalové ihrisko , pán starosta zodpovedal približne o mesiac bude
rozšírená Školská ulica a priebežne bude vybudované aj futbalové ihrisko.
Vytýka ,že nemohli odohrať svoj zápas s mladými futbalistami na miestnom futbalovom
ihrisku ,mali prednosť cudzinci t.j. DAC B hral svoj zápas, poslali ich preč museli odohrať
zápas inde.
Pán Matus poznamenal , že okresné futbalové družstvo určuje termíny zápasov ,oni urobili
chybu , nakoľko pre dve mužstvá dali rovnaký termín.
Pán Kiss- pri dvojbytovke č.22 ,obyvatelia nech urobia poriadok vo dvore
Pán Horváth –sa informoval či runové tabuľe boli odmontované na vyššie rozhodnutie, pán
starosta zodpovedal, že áno
Obyvatelia Forrádu sa informovali ohľadne vybudovania plánovanej bytovky, pán starosta
zodpovedal , že riešia odvolacie konania.
Pán Horváth - úpravy výdavkovej časti v rozpočte z čoho budú vyrovnané na strane
príjmovej , pán starosta zodpovedal , že predajom lesov .Pán Sóki k tomu pridal , že na budúci
rok sa zvyšuje daň fyzických osôb.
Pani Antalová pozvala OZ na schôdzu červeného kríža 30.04.2016 o 18.00 hod.
Po prerokovaní programu a schválení uznesení pán starosta zasadanie uzavrel a poďakoval za
účasť.
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Podpísané dňa: 29.4.2016

