
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: 5 /2010 
 
      vo Viničkách, dňa  19.07.2010 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 
 
   Napísaná v priebehu 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného                 
v zasadačke Obecného úradu vo Viničkách. 
 
 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva:   podľa prezenčnej listiny 
       
Ospravedlnení poslanci:  Ing.Vassová Eva 
  
Neospravedlnení poslanci:  - 
 
Ostatní prítomní:                              Michal Takáč – starosta obce 
                 Darina Nagyová  – referentka  
                Andrea Szabová - administr. pracovníčka 
        
      
  
Za zapisovateľa zápisnice menuje:  Darina Nagyová  

 
Za overovateľov zápisnice menuje   Zoltán Tóth     
  
       Mgr. Ernest Trója 
 
Program: 
 

  1.   Otvorenie   
  2.   Schválenie programu rokovania   

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Plnenie plánu a rozpočtu za  I. polrok 2010 
5. Výsledok verejného obstarávania „Rekonštrukcia komunikácií v obci Viničky“                

(ul. Krížna a ul. Nová)  
6. Schválenie Návrhu VZN obce  Viničky o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb, Návrhu VZN o čestnom občianstve Obce Viničky, o cene Obce 
Viničky a o cene starostu Obce Viničky a Návrhu VZN o určení výšky príspevkov 
pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej  pôsobnosti Obce Viničky 

7. Rôzne  
8. Diskusia  
9. Záver 



    
 
Bod č. 1 
Otvorenie   
 
Starosta obce Viničky zahájil zasadnutie Obecného zastupiteľstva, privítal prítomných 
a oboznámil program rokovania. 
 
 
Bod č. 2 
Schválenie programu rokovania 
 
Pán starosta prečítal prítomným program rokovania  z pozvánky. 
 
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje program rokovania bez ďalších návrhov. 
 
Bod č. 3. 
 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta obce navrhoval: 

-  za zapisovateľku    Darinu Nagyovú    
      -  za overovateľov zápisnice   p. Zoltána Tótha  a Mgr.Ernesta Tróju 
 
Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne schvaľujú návrh starostu  za  zapisovateľa .Nagyovú a za 
 overovateľov p.Tóth Zoltána a Mgr. Trója Ernesta 
 
Bod č. 4. 
Plnenie plánu a rozpočtu za  I. polrok 2010 
 
Pani Nagyová oboznámila  prítomným plnenie plánu a rozpočtu za 1.polrok 2010.  
Pri jednotlivých častiach ekonomickej a funkčnej klasifikácii vo výdavkoch odôvodnila 
neplánované čerpanie, ktoré je potrebné úpravou rozpočtu v súlade so zákonom č.583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  upraviť. 
  
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie  podanú správu o plnení plánu a rozpočtu za 
1.polrok 2010 s pripomienkou, že treba na nezaplatené dane opakované zaslať výzvy do 
31.07.2010 k vymáhaniu daňových pohľadávok. 
 
Bod č. 5 
Výsledok verejného obstarávania „Rekonštrukcia komunikácií v obci Viničky“     
 (ul. Krížna a ul. Nová)  
 
Pán starosta oboznámil prítomných s výsledkami verejnej súťaže na zákazku  
„Rekonštrukcia komunikácií v obci Vini čky“  (ul. Krížna a ul. Nová).  
 Obec Viničky oslovila listami zo dňa 25.6.2010 tri spoločnosti, ktoré zabezpečujú 
požadovaný predmet zákazky. Uchádzači mali predložiť svoje cenové ponuky 
v požadovanom termíne do 07.07.2010 do 10,00 hod. Do uvedeného termínu predložili 
cenové ponuky dvaja uchádzači: 
1. uchádzač ASTEX, s.r.o.Košice  s cenovou ponukou  s DPH 43.537,69 €  



2.  uchádzač EUROVIA SK, a.s. Košice s cenovou ponukou  s DPH 39.914,90 €. 
Z predložených cenových ponúk bola ako najvýhodnejšia ( pri splnení všetkých 
požiadaviek verejného obstarávateľa ) ponuka č.2 uchádzača EUROVIA SK, a.s. Košice . 

      Ďalej oboznámil ponuku OTP banka na úver. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe ponuky za dodávateľa stavby firmu  EUROVIA 
SK, a.s. Košice. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru  vo výške  20.000,00 EUR  s dobou 
návratnosti 60 mesiacov podľa ponuky OTP Banky. 
 
Bod č. 6 
Schválenie Návrhu VZN obce  Viničky o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb , Návrh VZN obce Viničky o čestnom občianstve Obce Viničky, 
o cene Obce Viničky a cene starostu Obce Viničky a Návrhu VZN o určení výšky 
príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej  pôsobnosti Obce Viničky. 
 Pán starosta oboznámil prítomných s podanou žiadosťou Mgr.Ernesta Gánociho  
o novootvorenej prevádzke predajne rybárskych, chovateľských a záhradkárskych potrieb. 
 Pán starosta predložil na schválenie po niektorých úpravách   Návrh VZN obce Viničky číslo 
2/2010 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. 
     6 a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený Návrh VZN obce Viničky číslo 2/2010 
 pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. 
    6 b ) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený Návrh VZN obce Viničky číslo 3/2010  
o čestnom občianstve Obce Viničky, o cene Obce Viničky a cene starostu Obce Viničky.     
    6c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený Návrh VZN obce Viničky číslo 4/2010  
o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej  pôsobnosti 
Obce Viničky 
 
Bod č. 7   
Rôzne  
a) Pán starosta navrhol komisiu pre verejné obstaranie „ Rekonštrukcia miestne 

komunikácie, chodníky a verejné priestranstva „ v nasledovnom zložení: Ing. arch. Jána 
Jakubčíka projektant projektu –  Ing. Molčániho za verejného obstarávateľa   

      Poslancov - p. Siroveca a Ing. E. Vassovú  a hlavnú kontrolórku  Bc. I. Soltészovú. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh  pána starostu. 
 
b) Pán starosta oboznámil prítomných s listom Mesta Kráľovský Chlmec, ktoré poukázalo 

na účet Obce Viničky 236,00 €  finančnú výpomoc po povodni. Ako prejavu vďaky 
doporučuje zaslať Mestu Kráľovský Chlmec Ďakovný list. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poskytnutú finančnú výpomoc a  súhlasí   v mene OZ  
ako aj občanov obce zaslať ďakovný list pre Mesto Kráľovský Chlmec. 
 
c) Pán starosta oboznámil , že spoločnosť INVESTCONSUL podal ponuku na riešenie 

protipovodňových opatrení v našej obci.   
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne  odkladá realizáciu riešenia protipovodňových opatrení 
v našej obci z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov . 
 
d) Pán starosta  podal  informatívnu správu a oboznámil prítomných s výsledkami  kontroly 

povodňovej komisie  Krajského životného prostredia v Košiciach  o verifikácii 
povodňových škôd v našej obci , kde námatkovo vytypovali  a prešetrili podľa nahlásenia 
škôd dve domácnosti.  

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie podanú  informatívnu správu . 



e) Pán starosta oboznámil prítomných s listom SČK, Územný spolok v Trebišove  
o zabezpečenie posúdenia odkázanosti na sociálnu službu občana p.Máriu Vargovú, ktorá 
je umiestnená v Dome humanity SČK v Kráľovskom Chlmci. 

Ďalej oboznámil, že podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  ( ďalej iba“ zákon 
o sociálnych službách“)  § 80 zákona o sociálnych službách sa upravuje pôsobnosť obce   z  
ktorého vyplývajú ďalšie povinnosti obce.  
V termíne najneskôr  do 30. septembra 2010 treba začať z vlastného podnetu  konanie vo 
veci odkázanosti fyzických osôb (podľa miesta trvalého bydliska), ktorým sa poskytovala 
sociálna služba do 31.12.2008. V termíne do 30. novembra 2010 vydať rozhodnutie 
o odkázanosti na sociálnu službu ( § 106, ods. 8 zákona o sociálnych službách) 
V našom prípade sa jedná o p.Pavlu Matiszovú a p. Máriu Vargovú , ktorých je potrebné 
v prvom rade posúdiť odborným lekárom. 
       V štádiu riešenia umiestnenia do zariadenia sociálnych služieb je aj náš občan p.Štefan         
      Tamáš, ktorému už bolo vydané rozhodnutie  zároveň bola odoslaná žiadosť o umiestnení 
občana do zariadenia seniorov  v SÚCIT n.o. Veľké Kapušany. 
       
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  posúdiť odkázanosť na sociálnu službu  a dodržať vyššie 
citovaný  zákon.     
 
V tomto bode pán starosta ďalej  uviedol, že p. Mária Palcuová ako opatrovateľka 
v domácnosti    p. Márii Lackovej doposiaľ mala  k 30.6.2010 uzatvorenú pracovnú zmluvu 
na dobú určitú , ktorej  z dôvodu dodržania správnej aplikácie  zákona  Obec  dodatkom  
zmluvy menila  trvanie pracovného pomeru na dobu  neurčitú.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  zmenu pracovnej zmluvy p.Márii Palcuovej. 
 
f) Pán starosta predložil vypracovaný návrh Ing. Stašom, v ktorom  sú dve alternatívy    
      možnosti     umiestnenia  detského ihriska, pieskoviska , altánku na grilovanie   
     a volejbalového a bedmintonového ihriska  na plánované  riešenie projektu MAS Tokaj   
     rovina. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie   predložený návrh  a v prípade realizácie projektu  
povinnosť preukázania  DPH. 
 
g) 
 Pán starosta prečítal list pána Slivku ako vlastníka nehnuteľnosti – vinice v k.ú.Viničky    
 o tom, že susedný vlastník si zanedbáva svoju vinicu  úž dlhé roky s čím mu spôsobuje  
 škodu na úrode. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie sťažnosť p.Slivku.  
 
h) 
Pán starosta pripomenul  prítomným tradične usporiadaný Obecný deň, ktorý by pokladal za 
vhodné v tomto roku neuskutočniť. 
Na podnet poslanca  obecného zastupiteľstva Mgr. Ernesta Tróju podaný  návrh 
k usporiadaniu  dňa Obce aj ostatní  prítomní   prekonzultovali  a dospeli jednohlasne 
k názoru, že  by bolo vhodné uskutočniť  Obecné slávnosti.  
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje usporiadať Obecný deň dňa 28.08.2010.  



Nakoľko sa vyčerpali všetky body programu pán  starosta poďakoval poslancom a ostatným 
prítomným za účasť a ukončil  zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
Overovatelia:   1. Zoltán Tóth   
     

        Michal T a k á č 
                           2. Mgr. Ernest Trója                starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


