
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: 2M/2014 

vo Viničkách, dňa  16.10.2014 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 
 
     Napísaná v priebehu II. 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 
      
 
Za zapisovateľa zápisnice určuje: Ing. Vassová Eva 

 
Za overovateľov zápisnice určuje: Mgr. Ernest Trója 
       Štefan Sirovec 
 
Program: 

  
1. Otvorenie  
2. Schválenie programu rokovania   
3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
4. Prerokovanie správy starostu obce o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov 
5. Rôzne  
6. Diskusia  
7. Záver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROKOVANIE:  
Bod č. 1 
Otvorenie   
 
Starosta obce Viničky zahájil zasadnutie Obecného zastupiteľstva, privítal prítomných 
a oboznámil ich s programom  rokovania.  
Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo s prítomnými  5 poslancami je  uznášania schopné. 
Svoju neprítomnosť ospravedlnil: Zoltán Tóth,  Vincent Csorosz 
 
Bod č. 2  
Schválenie programu rokovania   
 
Pán starosta podal návrh na schválenie programu rokovania podľa doručenej pozvánky.   
 
Prezentovalo sa  5  poslancov: ,  Štefan Sirovec,, Ing. Vassová Eva,  Mgr. Trója  Ernest, Bc. 
Vidová Zuzana Ing. Čorbová Zuzanna 
 
Za hlasovalo :  5  poslancov 
Proti:               0 
Zdržalo sa:      0  
 
Uzn.: 1/2M/2014 
Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne  s c h v a ľ u j e  program rokovania podľa doručenej 
pozvánky ( viď. príloha č.1) 
 
Bod č. 3 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta obce navrhoval: 

-  za zapisovateľku: Ing. Eva Vassová 
      -  za overovateľov zápisnice  poslancov obecného zastupiteľstva:   
          Mgr. Ernest Trója 
          Štefan Sirovec   
  
Prezentovalo sa  5  poslancov: 
,  Štefan Sirovec,, Ing. Vassová Eva,  Mgr. Trója  Ernest, Bc. Vidová Zuzana, Ing. Čorbová 
Zuzanna 
  
Za hlasovalo :  5  poslancov 
Proti:               0 
Zdržalo sa:      0  
 
Uzn.: 2/2M/2014 
Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne  s c h v a ľ u j e  určiť za: 

-   zapisovateľku   zápisnice  Ing. Eva Vassová 
-  overovateľov zápisnice  poslancov obecného zastupiteľstva  Zoltána Tótha 

Bc. Zuzanu Vidovú 
Bod č. 4 
Prerokovanie správy starostu obce o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov 



 
 Starosta obce podal správu na posúdenie možného konfliktu záujmov. Uviedol, že v r. 1996 
založil spoločnosť ALTAK s.r.o Slovakia  so sídlom Viničky 212. Spoločnosť založil sám bez 
spoločníkov teda stal sa štatutárom a konateľom spoločnosti v jednej osobe. Spoločnosť od r. 
2002 nevyvíja žiadne aktivity je nečinná podáva negatívne daňové priznania. Nemá účet ani 
žiaden majetok.  Po nastúpení do funkcie podľa zákona podal majetkové priznanie 
 v ktorom uviedol aj tieto skutočnosti. Podľa zákona 357/2004 a zmeny 545/2005 Z.z.Čl.5 
bod 7- Ak verejný funkcionár vykonáva funkciu zamestnanie alebo činnosť podľa odsekov 1 
a 2 v čase ustanovenie  do verejnej funkcie, je povinný do 30 dní odo dňa ustanovenia do 
verejnej funkcie takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť skončiť alebo vykonať zákonom 
ustanovený úkon smerujúci k jej skončeniu. Podľa toho bodu posúdil, že ak spoločnosť 
dokázateľné nevykonáva žiadnu činnosť  spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie 
verejného funkcionára. Že spoločnosť nevykazuje žiadne aktivity svedčí aj skutočnosť, že 
v apríly 2014 Okresný súd Košice I z vlastného podnetu začal konanie  smerujúce k zrušeniu 
obchodnej spoločnosti. Starosta obce predložil k nahliadnutiu  Uznesenia Okresného súdu 
Košice I , vyjadrenie spoločnosti a čestné vyhlásenie spoločnosti pre Okresný súd Košice I. 
Uviedol, že na základe týchto skutočnosti Altak s.r.o Slovakia bude zrušená. 
 
Prezentovalo sa  5  poslancov:  Štefan Sirovec, , Ing. Vassová Eva,  Mgr. Trója  Ernest, Bc. 
Vidová Zuzana, Ing. Čorbová Zuzanna 
  
Za hlasovalo :  5  poslancov 
Proti:               0 
Zdržalo sa:      0  
 
Uzn.: 3/2M/2014 
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e správu starostu obce 
   
Bod č. 5 
Rôzne 
 
Starosta vydal organizačné pokyny k usporiadaniu dňa dôchodcov. 
Prezentovalo sa  5  poslancov: 
 
  Štefan Sirovec,  Ing. Vassová Eva,  Mgr. Trója  Ernest,  Bc. Vidová Zuzana, Ing. Čorbová 
Zuzanna 
  
Za hlasovalo :  5  poslancov 
Proti:               0 
Zdržalo sa:      0  
  
Uzn.: 4/2M//2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  organizačné pokyny 
Bod č. 6   
Diskusia- bez diskusného príspevku 
Bod 7: Záver 
Starosta poďakoval prítomným za účasť a uzavrel mimoriadne zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. 
       Michal Takáč- starosta obce  
Overovatelia:  



   
 
 
 
 
 
  
  
 
 


