
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: 2 M /2010 
 
      vo Viničkách, dňa 04.06.2010 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 
 
   Napísaná v priebehu 2. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného                 
v zasadačke Obecného úradu vo Viničkách. 
 
 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva:   podľa prezenčnej listiny 
       
Ospravedlnení poslanci:  - 
  
Neospravedlnení poslanci:  - 
 
Ostatní prítomní:                              Michal Takáč – starosta obce 
                 Darina Nagyová  – referentka  
                Andrea Szabová- administr. pracovníčka 
      František Puchňák 
       
 
  
Za zapisovateľa zápisnice menuje:  Andrea Szabová  

 
Za overovateľov zápisnice menuje  Ing. Zuzana Čorbová     
  
       Zoltán Tóth 
 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie   
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Prejednanie stavu mimoriadnej situácie v obci Viničky  
4. Diskusia  
5. Záver 

 
 
 
 
 



Bod č. 1 
Otvorenie   
 
Starosta obce Viničky zahájil zasadnutie Obecného zastupiteľstva, privítal prítomných 
a oboznámil program rokovania. 
 
OZ jednohlasne schvaľuje   program rokovania. 
 
Bod č. 2 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta obce navrhoval: 

-  za zapisovateľku    Andreu Szabovú  
      - za overovateľov zápisnice Ing. Zuzanu Čorbovú a p. Zoltána Tótha  
 
Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne schvaľujú návrh starostu a program rokovania. 
 
Bod č. 3 
Prejednanie stavu mimoriadnej situácie v obci   
 
Starosta obce oboznámil prítomných so vzniknutou mimoriadnou situáciou 
v Trebišovskom okrese, ktoré bolo vyhlásené dňa 01.06.2010 prednostom Obvodného 
úradu v Trebišove.   Uviedol, že je v neustálom kontakte s Obvodným úradom, odbor 
CO a KR Trebišov, s ktorým prehodnocuje stav vážnosti povodne a pohotovosti 
konania  v prípade potreby.  
Nakoľko neustále pretrváva nepriaznivé, dážďové počasie a hladina vody zaplavuje aj 
niektoré obytné priestory  obyvateľov obce je potrebné zabezpečiť zachraňovacie 
práce a zapojiť pracovníkov ÚoZ menších obecných služieb do  zabezpečovacích a  
odstraňovacích prác na celom území obce Viničky. Ďalej uviedol, že danú 
problematiku obec rieši taktiež aj s povodňovou komisiou, s ktorou operatívne budú 
zabezpečovať zachraňovacie práce podľa potreby. 
Prítomní poslanci a pracovníci  OcÚ sa zhodli na tom, že v každom prípade sa budú 
snažiť podať pomocnú ruku obci Viničky a jej občanom a preto starosta vytvoril skupiny  
na monitorovanie celej dediny.          
 
OZ berie na vedomie  podanú správu  o mimoriadnej situácií a pokyny starostu obce. 
 
Bod č.  
Bez diskusného príspevku. 
 
Bod č. 6 
 
    Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil 
mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Overovatelia:   1. Ing. Zuzana Čorbová   
     

        Michal T a k á č 
                           2. Zoltán Tóth                 starosta obce 


