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Z Á P I S N I C A 
z verejného zhromaždenia obyvateľov obce 

konaného vo Viničkách  dňa 26.04.2010 
 
 
 

 
 
Zapisovateľ zápisnice:   Andrea Szabová  
 
Prítomní:     podľa prezenčnej listiny  
 
 
Neprítomní poslanci OZ: Vincent Bálint 
    Zuzana Čorbová 
    Štefan Sirovec  
    Zuzana Vidová  
 
 
 
 
Program:   
 
      1.   Otvorenie 

2. Správa o hospodárení  Obce za rok  2009 
3. Správa o aktuálnej finančnej situácii Obce 
4. Oboznámenie občanov s podaným projektom Regenerácie sídiel „Miestne 

komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá Viničky“ ( ul. V. Gondu, časť ulice 
Spodná a Tokajská)   

5. Možnosti riešenia odstránenia havarijných stavov miestnych komunikácií 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Záver  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bod č. 1 
Otvorenie   
 
    Verejné zhromaždenie obyvateľov obce zahájil a privítal všetkých prítomných 
a prizvaných  starosta obce a a následne predložil program rokovania.  
   
 
Bod č. 2 
Súhrnná správa o činnosti obce a obecného úradu  
 

 Starosta obce predniesol informatívnu správu o činnosti Obce a Obecného úradu. 
Medzi ostatnými spomenul .................... 
Zdôraznil užitočnosť a prospešnosť aktivačnej činnosti pre obec.  
 
 
Bod č. 3 
Správa o aktuálnej finančnej situácii Obce 
 
 
Správu o plnení rozpočtu  za rok 2008 prečítala prítomným referentka obce, pani Darina 
Nagyová. Následne hlavná kontrolórka obce Bc. Ildikó Soltészová informovala o plnení plánu 
a rozpočtu za I. polrok 2009. Správu o nedoplatkoch na miestnych daniach a poplatkoch  
predložila sl. Andrea Szabová. 
 
Bod č. 4 
Oboznámenie občanov s podaným projektom Regenerácie sídiel „Miestne komunikácie, 
chodníky a verejné priestranstvá Viničky“ ( ul. V. Gondu, časť ulice Spodná a 
Tokajská)   
 
Starosta obce  podal potrebné informácie o podanom projekte Regenerácie sídiel „Miestne 
komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá Viničky“ ( ul. V. Gondu, časť ulice Spodná a 
Tokajská)  a ......... 

 
Bod č. 5 
Možnosti riešenia odstránenia havarijných stavov miestnych komunikácií 
 
Starosta obce  
 
 
Bod č. 6 
Rôzne  
 

- Pána Štefana Lévaya zaujímala otázka času a spôsobu opravy MK v obci Viničky, 
hlavne časť ulice Tokajskej pred OcÚ.  K danej téme  sa pridal aj pán Szoták, ktorý sa 
informoval o aktuálnom stave čo sa týka opráv MK.   

      Starosta informoval o možnosti požiadania dotácie na opravu MK a chodníkov v          
      rámci spoločného  medzinárodného projektu a  dodal, že problém sa bude dočasne    
      riešiť prevedením hrubej opravy MK. 
 



- Pán Alexander Nagy rozprával o probléme výskytu veľkého množstva  škorcov  
(seregély) v obci - vo viniciach.   

 
- Pán Szoták upozornil na krádeže – oberanie viníc v čase tesne pred oberačkami 

a navrhol, zváženie  potreby zabezpečenia viníc strážcami. 
 
- pán Lévay mal ďalší dotaz  ohľadom obecného domu. Navrhoval  ho zariadiť z darov 

od občanov obce a keďže zatiaľ menovaný dom nie je upravený, vhodný,  veci - dary 
by sa mohli za tú dobu  zbierať, respektívne uskladňovať v priestoroch ZŠ. 

      Ďalší jeho návrh bol zriadiť internetový krúžok pod jeho vedením pre žiakov od               
     1. – 9. ročníkov. 
 
-    pán Szabó sa informoval o vývoze bielej techniky z obce. Starosta  dodal , že ak je  
      potrebný vývoz bielej techniky on to zabezpečí Združením obce pre separovaný zber    
      Zemplín, n.o. Cejkov. 
 
- pani Agnesa Gánocziová vyslovila potrebu umiestnenia kuka nádoby ku kaplnke 

a zároveň poprosila o pomoc pri úprave okolia kaplnky. Poprosila ďalej vyzvať 
majiteľa kurie o vykosenie a jej upratanie bezprostredného okolia.    

 
 
 Bod č. 7   
Diskusia: 
 
     Diskusné príspevky boli prejednávané počas rokovania. Starosta informoval poslancov o 
ďalšom zastupiteľstve. Ďalší termín rokovania obecného zastupiteľstva bude 17.05.2010. 
 
Bod č. 8 
Záver 
 
    Na záver pán starosta poďakoval za účasť prítomným poslancom obecného zastupiteľstva 
a všetkým prítomným občanom obce a ukončil zhromaždenie obyvateľov obce. 
 
Vo Viničkách, dňa 28.09.2009 
         Michal T a k á č  

   starosta obce 
 


