
O b e c  V i n i č k y, ul. Tokajská 191/5, 076 31  Viničky, IČO: 00332101 
Tel./fax: 056/63 73 281      E-mail: obecvinicky@kid.sk; obec.vinicky@mail.t-com.sk 
 
Číslo: 3 /2010 
 
      vo Viničkách, dňa  20.04.2010 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 
 
   Napísaná v priebehu 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného                 
v zasadačke Obecného úradu vo Viničkách. 
 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva:   podľa prezenčnej listiny 
       
Ospravedlnení poslanci:  Ing. Zuzana Čorbová  
     Ing. Eva Vassová  
            
Neospravedlnení poslanci:     -      
 
Ostatní prítomní:                              Michal Takáč – starosta obce 
                 Bc. Ildikó Soltészová – hlavná kontrolórka obce  
      Darina Nagyová  – referentka  
      Andrea Szabová – administr. pracovníčka  
                  
    
Za zapisovateľa zápisnice menuje:  Andrea Szabová  

 
 

Za overovateľov zápisnice menuje: Zuzana Vidová   
       
        Vincent Bálint 
      
 
 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie   
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Plnenie plánu a rozpočtu za  I. Q 2010 
4. Prerokovanie zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, ktorým sa upravuje poskytovanie odmien poslancom OZ  
5. Schválenie zásady odmeňovania  poslancov OZ 
6. Rôzne  
7. Diskusia  
8. Záver 

 



ROKOVANIE:     
 
Bod č. 1 
Otvorenie   

Starosta obce p. Michal Takáč privítal prítomných a otvoril zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva.  
 
Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne s c h v a ľ u j e   program rokovania. 
 
Bod č. 2 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: pani  Zuzana Vidová a pán Vincent 
Bálint 
Za zapisovateľa zápisnice bola navrhnutá a schválená : Andrea Szabová.   
 
Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne schvaľuje  overovateľov a zapisovateľa zápisnice OZ.                                    
   
Bod č. 3 
Plnenie plánu a rozpočtu za  I. Q 2010 
 
Pani Nagyová predložila prítomným správu o plnení plánu a rozpočtu za I.Q 2010. 
Poslanec pán Ernest Trója mal dotaz na momentálny stav plnenia povinnosti občanov, t.j.  
platenia dane z nehnuteľnosti  a poplatkov na rok 2010. 
Pani Nagyová uviedla, že za I.Q 2010 bolo prijaté od občanov 700,00 € za miestne dane 
a poplatky. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie plánu a rozpočtu  za 1. Q 2010. 
 
 Bod  č. 4 
Prerokovanie zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, ktorým sa upravuje poskytovanie odmien poslancom OZ  
 
Starosta obce podal informácie o zmenách v zákone SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a následne oboznámil poslancov so zmenami a doplnkami  
v zákone.  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podanú správu. 
 
 
Bod č. 5 
Schválenie zásady odmeňovania  poslancov OZ 
Starosta obce prečítal prítomným vypracovaný návrh  Zásad odmeňovania poslancov 
Obecného zastupiteľstva vo  Viničkách a zároveň podal vysvetlenie k jednotlivým bodom – 
článkom zásad.   
 Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návrh Zásady odmeňovania poslancov OZ 
podľa návrhu starostu obce 
 
. 
 
 



Bod č. 6 
Rôzne 
 

a) Starosta podal informatívnu správu o pridelení, resp. znížení  podielových daní 
z Daňového úradu pre Obec . 

      OZ berie na vedomie správu o znížení podielových daní pre Obec.     
 
b) Informatívna správa o projektoch na rekonštrukciu miestnych komunikácií 

a chodníkov v obci.  
      Poslanec pán Štefan Sirovec navrhuje zvolať, resp. uskutočniť verejné zhromaždenie              
     obyvateľov obce, na ktorom sa vysvetlí občanom aktuálny stav úprav a    rekonštrukcie  
     MK  v obci.  
     Termín uskutočnenia verejného zhromaždenia je 26.04.2010 o 18.00 hod. v miestnom    
     Kultúrnom dome.  
     OZ schvaľuje uskutočnenie verejného zhromaždenia obyvateľov obce na 26.04.2010  
     so začiatkom o 18.00 hod. v KD.  
 
c) Informatívna správa starostu obce o uskutočnení obecných slávnosti, ktoré by boli 

späté so sprievodným podujatím Tokajského festivalu. Navrhol predbežný dátum 
26.06.2010 na uskutočnenie Dňa obce. 

      OZ schvaľuje uskutočnenie obecných slávností na deň 26.06.2010.     
 
d) Starosta obce informoval prítomných o podanom návrhu  Ľudovíta Lacka na realizáciu   

zavedenia a  zapojenia elektrickej energii v extravilane obce Viničky, konkrétne medzi 
kopcami vo viniciach pri SOU VINIČKY.  

           OZ berie na vedomie podanú správu. 
 

e) Pán starosta podal správu o stave odvodňovacích rigolov pod vinicami, ktoré ohrozujú 
bezpečnosť občanov. 

           OZ berie na vedomie podanú správu. 
 
f) Starosta obce informoval prítomných o aktuálnom stave riešenia stavby „Vínna 

pivnica“ spoločnosti  NAFT SM-Gastro Slovakia, s.r.o. Veľká Bara č. 45. 
           OZ berie na vedomie podanú správu. 
 

g) Starosta obce  informoval prítomných poslancov o ponuke pána Františka Sanisla 
o darovaní nehnuteľnosti v obci Viničky, t.j. rodinného domu a záhrady na ul. 
Vojtecha Gondu č. 1, zapísané na  LV   č. 421.  

           OZ berie na vedomie podanú správu. 
 

h) Na podnet poslancov obecného zastupiteľstva starosta obce navrhuje uskutočnenie 
spoločného zasadnutia obecných zastupiteľstiev  družobných obcí Viničky 
a Alsóberecki v rekreačnom stredisku HATFA. Termín uskutočnenia spoločného 
zasadnutia sa určí po dojednaní s obcou Alsóberecki.    

     OZ schvaľuje uskutočnenie spoločného zasadnutia obecných zastupiteľstiev     
      družobných obcí Viničky a Alsóberecki v rekreačnom stredisku HATFA.    
   

 
 
 



 
 Bod č.7 
Diskusia 
Bez diskusného príspevku. 
 
Bod č. 8 
Nakoľko sa vyčerpali všetky body programu starosta obce poďakoval poslancom a ostatným 
prítomným za účasť a ukončil riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
Overovatelia:   Zuzana Vidová    ............................ 
    
    
      Vincent Bálint ................................... 
      
 
 
 
                Michal T a k á č 
                   starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


