
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 
 
Číslo:     1 VZ   /2014 
 
        vo Viničkách, dňa  25.03.2014 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 
     Napísaná v priebehu  Verejného zhromaždenia občanov zo dňa 25.03.2014, konaného               
v Kultúrnom dome vo Viničkách. 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva:  Mgr. Ernest Trója, Ing. Eva Vassová, 
     Bc. Zuzana Vidová,  Zoltán Tóth, 
     Ing. Zuzana Čorbová 
 
 
Ospravedlnení poslanci:   Sirovec Štefan, Vincent Bálint 
                                                                                                
Neospravedlnení poslanci:  - 
 
Ostatní prítomní:              Michal Takáč - starosta obce 
     Bc. Soltészová Ildikó - admin.pracovníčka 
      Darina Nagyová -  referentka obce 
                                                           František Juhász – údržbár 
     Ing. Szombathyová  Zuzana  – hlavná kontrolórka obce  
a  občania obce Viničky podľa prezenčnej listiny 
 
Zapisovateľ zápisnice :     Darina Nagyová 

 
 

Za overovateľov zápisnice určuje:  Bc. Zuzana Vidová 
                                                            Ing. Eva Vassová 
                                                            
Program: 

1. Otvorenie 
2. Správa o hospodárení Obce za rok 2013 
3. Správa o aktuálnej finančnej situácii Obce 
4. Oboznámenie občanov s plánovanými prácami v roku 2014 
5. Informácia o povinnostiach občanov pri podaní daňového priznania (daň z 

nehnuteľností, daň za TKO, daň za psa) 
6. Informácia pre občanov o prenájme hrobových miest 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Záver  

 
 



ROKOVANIE:  
 
Bod č. 1 
Otvorenie   
 
    Starosta obce privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. Starosta v 
krátkosti vyhodnotil uskutočnené práce v roku 2013. Poznamenal, že v obci sa na skrášlení 
zúčastnilo 14 aktivačných pracovníkov formou menších obecných služieb, ako aj 4 pracovníci 
v rámci projektu cez úrad práce, §50 zákona o službách zamestnanosti. Poďakoval im za 
vykonané práce a  poznamenal , že bez ich aktivity obec by ťažko zvládla údržbu a čistenie 
verejného priestranstva  a   uskutočnenie  oslavy  dňa obce a iné verejné akcie. 
 
    V roku 2013 obci boli realizované nasledovné projekty:  
Rozšírenie vodovodu – na ul. Hlavnej financované z Environmentálneho fondu 
Park A. Vološyna – na základe výzvy MAS  Tokaj-Rovina  (PPA) 
Rekonštrukcia rigolov na uliciach Školskej, Tokajskej a Spodnej z vlastných prostriedkov. 
Uskutočnilo sa 10 zasadnutí obecné zastupiteľstvo, z toho 9 riadnych, 1 mimoriadne a 1 
verejná schôdza obyvateľov. 
Ďalej podal návrh na  schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

-  za zapisovateľku  referentku: Darinu Nagyovú 
      -  za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva: 
         Bc. Zuzanu Vidovú 
         Ing. Evu Vassovú 
 
Prezentovalo sa  5  poslancov:  Mgr. Ernest Trója, Ing. Eva Vassová, Bc. Zuzana Vidová,  
Zoltán Tóth, Ing. Zuzana Čorbová 
Za hlasovalo :  5 poslancov 
Proti:               0 
Zdržalo sa:      0  
 
Uzn.č. :  1/VZ/2014 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e  určiť za: 
-   zapisovateľku zápisnice: Darinu Nagyovú 
-  overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva: 

         Bc. Zuzanu Vidovú 
         Ing. Evu Vassovú 
  
Bod č. 2 
Správa o hospodárení Obce za rok 2013 (Bc. Ildikó Soltészová) 
 
Bc. Ildikó Soltészová oboznámila prítomných s výsledkom hospodárenia za rok 2013 (viď. 
príloha) 
 
Rozpočtové hospodárenie – Príjmy a výdavky (viď. príloha) 
 
 
Bod č. 3 
Správa o aktuálnej finančnej situácii Obce (Darina Nagyová) 
(viď. prílohy) 
 



Bod č. 4 (Michal Takáč – starosta obce) 
Oboznámenie občanov s plánovanými prácami v roku 2014 
 
Prítomní boli oboznámení s plánovanými prácami  v roku 2014: 
 
Prioritou obce je dokončenie Športovo-oddychového  parku, obec navyše  vykonané práce 
prefinancuje z vlastných zdrojov a to: oporný múrik, rozdiel medzi antukovým povrchom 
a umelou trávou a zavedenie  osvetlenia do parku. 
Obec plánuje od mája zamestnať 4 pracovníkov, s ktorými by sa realizovali menšie výstavby 
a opravy,  ako vybudovania chodníka k MŠ a OÚ, výstavba dvora KD, oprava fasády na KD 
a dokončenie domu Tokajských tradícií.  
 
 
Bod č. 5 
Informácia o povinnostiach občanov pri podaní daňového priznania (DzN, TKO, Daň a 
psa) 
Bc. Ildikó Soltészová daňová referentka obce oboznámila občanov o povinnostiach pri podaní 
daňového priznania o spôsobe vyrubenia dane a poplatkov a povinnosti obce voči daňovým 
subjektom, daňovému úradu  a min. financií. 
 
 
Bod č. 6 
Informácia pre občanov o prenájme hrobových miest 
Bc. Ildikó Soltészová daňová referentka obce informovala prítomných, že obec v roku 2011 
prijala VZN 2/2011 – ,,Ostatné poplatky za služby a poplatky za prenájom obecného 
majetku“, v ktorom bol určený poplatok za prenájom hrobového miesta na 10 rokov. 
Následne OZ rozhodlo, že poplatok vyrubí plošne spätnou platnosťou od 1.1.2013 a bude 
platná do 1.1.2023  aby niektorí nájomcovia neboli zvýhodnení. 
 
 
Bod č. 7 
Rôzne 
 
Bez príspevku. 
 
 
Bod č. 8 
Diskusia 
 
Otázka č. 1 
p. Mattová – termín odstránenie sutiny z jej pozemku, ktoré tam boli uložené pri rozširovaní 
vodovodu. 
Starosta ju informoval, že v nasledujúcich dňoch nastupuje firma na odstránenie nedostatkov 
a v rámci týchto prác aj jej pozemok dajú do pôvodného stavu  
 
Otázka č. 2   
p. Ingéczi I. - Túlavé psy ohrozujúce občanov obce – upozornenie majiteľov psov. 
Obec podľa VZN č. 8/2010 ktorým sa upravujú podmienky držania psov v obci Viničky 
výzve nedisciplinovaných chovateľov psov aby držiavali platné VZN obce.  
 



Otázka č. 3 
p. Puchňák – požiadavka na umiestnenie kontajnerov na šatstvo 
Obec preverí možnosti umiestnenia kontajnerov na šatstvo. 
 
Otázka č. 4 
p. František Tóth – odvoz smetia z cintorína cez jeho záhradu 
Keď počasie umožní obec zabezpečí odvoz kontajnera tak aby nevznikla škoda majiteľovi 
záhrady. 
  
Otázka č. 5 
p. Gánocziová Eleonóra – žiadosť o opravu verejného osvetlenia pred jej domom. 
Nakoľko obec v priebehu roka zabezpečuje opravu osvetlenia  podľa potreby, pre efektívne 
využitie opravárov  počká  na ďalšie poruchy. 
 
 
Bod č. 9 
Záver 
 
Na záver pán starosta upovedomil občanov, že koncom týždňa sa uskutočnia voľby prezidenta 
SR a aby každý volil podľa svojho svedomia. Ďalej poďakoval každému za účasť na 
verejnom zhromaždení. 
 
 
 
 
 
Vo Viničkách dňa 25.3.2014 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice : Bc. Zuzana Vidová                                                Michal Takáč 
                                                                                                                       starosta obce 
                                        Ing. Vassová Eva 


