
 

 

  

 

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:  VZ /2017 

 

        vo Viničkách, dňa  20.03.2017 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

   Napísaná pri príležitosti Verejného zhromaždenia občanov zo dňa 20.03.2017 , konaného               

v Kultúrnom dome  vo Viničkách. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:  

Vincent Csorosz,  Ing.Čorbová Zuzana,Ladislav Eštók, Mgr. Nagy Attila,   

Zoltán Tóth , Mgr. Trója  Ernest a Bc. Vidová Zuzana  

 

 

Ospravedlnení poslanci:  - 
                                     

Neospravedlnení poslanci:  - 

 

Ostatní prítomní:              Michal Takáč – starosta obce 

     Mgr. Szombathyová Zuzana- hlavná kontrolórka obce  

                                                           Bc.Soltészová Ildikó – admin.pracovníčka 

      Darina Nagyová -  referentka obce 

                                                           František Juhász – kurič, údržbár 

a  občania obce Viničky podľa prezenčnej listiny 

 

Za zapisovateľa zápisnice určuje:   Darinu Nagyovú 

 

 

Za overovateľov zápisnice určuje:    
                                                            

Program: 

1. Otvorenie 

2. Správa o hospodárení Obce za rok 2016 

3. Plán hlavných úloh investičných aktivít obce v roku 2017 

4. Oboznámenie občanov s novým VZN o verejnom poriadku a čistote v obci Viničky 

5. Povinnosti občanov pri nakladaní s komunálnym odpadom a pri separovaní odpadov  

6. Oboznámenie so zmenami vo VZN o podmienkach držania psov v obci Viničky 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver  
 

 

 

 

 



 

 

ROKOVANIE:  

 

Bod č. 1 

Otvorenie   

 

Starosta obce Viničky zahájil svojim príhovorom   Verejné zhromaždenie občanov, 

privítal prítomných a oboznámil ich s programom  rokovania ( viď. príloha č. 1).  

 Za  zapisovateľa určil p.Darinu Nagyovú. 

  

  

Bod č. 2    

Správa o hospodárení Obce za rok 2016 

 (viď. príloha č. 2) 

   

 

 

Pán starosta  odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obci  Mgr. Zuzane Szombathyovej , ktorá 

prečítala správu o hospodárení Obce Viničky za rok 2016 ako aj aktuálnu finančnú situáciu 

Obce Viničky . Kontrolórka uviedla, že rok  2016 Obec uzatvorila s kladnými  hospodárskym 

výsledkom vo výške 6.452,- €.   

   

 

 

Bod č. 3 

 Plán hlavných úloh investičných aktivít obce v roku 2017 

Pán starosta oboznámil prítomných s plánom hlavných aktivít obce Viničky v roku 2017 

Uviedol , že obec má  rozpracované nasledovné projekty a to:  

-  Projekt odpočívadlo a nabíjacia stanica elektro bicyklov – cyklochodník /cca 160.tis.€/ 

-  Zateplenie budovy obecného úradu a materskej školy /cca 140.tis.€/ 

- Zateplenie budovy obecného úradu a materskej školy /cca 140.tis.€/ 

- Rozšírenie vodovodu Viničky – HATFA  /cca 200.tis.€/ 

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií – ulice Tokajská, Viničná a Školská /cca  200 tis.€/ 

 

- Rekonštrukcia obecného rozhlasu . Starosta uviedol , že v prípade schválenia  žiadosti obec    

  mieni vymeniť vedenie na bezdrôtový /cca 13,5 tis.€/ 

- Projekt odpočívadlo a nabíjacia stanica elektro bicyklov – cyklochodník /cca 160.tis.€/ 

- Zateplenie budovy obecného úradu a materskej školy /cca 140.tis.€/ 

- Rozšírenie vodovodu Viničky – HATFA  /cca 200.tis.€/ 

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií – ulice Tokajská, Viničná a Školská /cca  200 

tis.€/ 

- Rekonštrukcia obecného rozhlasu . Starosta uviedol , že v prípade schválenia  žiadosti 

obec    mieni vymeniť vedenie na bezdrôtový /cca 13,5 tis.€/ 

 

- Materská škola – ihrisko podľa nového štandardu 

 

- Obec KÉK – VINIČKY spoločný projekt /cca 3 tis.€/ 

 

Prítomní boli oboznámení o tom, že sa pracuje na nasledovných projektoch, ktorých realizácia  

prevažne sa odvíja po úspešnosti  ich schválenia. 

 



 

 

  

 

Bod č. 4 

Oboznámenie občanov s novým VZN o verejnom poriadku a čistote v obci Viničky 

 Starosta oboznámil, že Obec Viničky  prijalo  Všeobecné záväzne nariadenie  o verejnom 

poriadku a čistote v obci Viničky. Cieľom  tohto nariadenia je aby každý vlastník si udržiaval 

v poriadku svoje pozemky od porastov.  V prípade nekonania Obec bude vymáhať 

vynaložené výdavky na úpravu pozemku  od vlastníkov , prípadne užívateľov . 

 

Bod č. 5 

Povinnosti občanov pri nakladaní s komunálnym odpadom a pri separovaní odpadov  

 

Starosta obce oboznámil prítomných  o povinnostiach  občanov s komunálnym odpadom a pri 

separovaní odpadov. Uviedol, aby separovaný zber odpadu každý realizoval do  osobitných 

vriec, ktoré boli do každej domácnosti doručené. 

Nakladanie s drobným stavebným odpadom sa realizuje v pracovných dňoch na zbernom 

dvore / pri budove obecného úradu/, ktorý bol určený  obecným zastupiteľstvom v  cene za  

1 kg odpadu je 0,023 €. Ďalej oznámil, že v priebehu zajtrajšieho dňa t.j. 21.3.2017 bude 

dovezený kontajner na objemný odpad, kde bude možné vkladať npr. matrace, postele, 

koberce,  PVC krytiny  a iné objemné odpady z domácnosti. 

 

 

Bod č. 6 

Oboznámenie so zmenami vo VZN o podmienkach držania psov v obci Viničky 

 

 

Starosta uviedol zmeny vo Všeobecne záväznom nariadení obce o podmienkach držania psov 

v obci Viničky.  Priestupky majiteľov psov   často vyskytnuté v našej obci, ako  opakujúce 

túlanie sa psov  na verejných komunikáciách v obci. 

Ďalej uviedol, že je potrebné aby si každý  vlastník vyzdvihol  novú evidenčnú známku pre 

psa v kancelárii obecného úradu , ktoré slúži na  identifikáciu psa v prípade  jeho straty, alebo 

túlania sa.  

 

 Bod č. 7  

Rôzne: 

a) Povodie Bodrogu a Hornádu – Projektová dokumentácia ,Nórsky fond/ 

Starosta obce uviedol, že do konca apríla 2017 sa plánuje  ukončiť na hrádzi  pri cestnom  

moste  upevnenie na ktoré v prípade potreby v kritických situáciách  budú privezené mobilné 

čerpadla v počte 5 ks na prečerpanie vnútornej vody do  rieky Bodrog. 

 

Bod č. 8  

Diskusia 

1- otázka : Pán Juraj Pásztor – či je možné za nájom pozemkov upraviť  vchod do jeho 

dvora. 

2- otázka : Pán Jozef Máthé -  či je možné v našej obci vylepšiť zlý  signál pre mobilné 

telekomunikačné zariadenia Orange .  Ďalej  by odporúčal vyčistiť priekopu pri 

záhrade Daniškových  

 

3- otázka: Pán Štefan Kocsis pripomína, že má taktiež zlé skúsenosti so slabým signálom 

      telekomunikačného  zariadenia Orange 



 

 

 

 

 

Bod č. 9 

Záver  

 

Nakoľko sa vyčerpali všetky body programu pán starosta poďakoval prítomným za účasť 

a ukončil verejné zhromaždenie občanov. 
 

 

 

Vo Viničkách dňa 20.3.2017 

 

 

 

 

                                                                                                  Michal Takáč 

                                                                                                  starosta obce 



 

 

P O Z V Á N K A 

 

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo vo Viničkách Vás pozývajú na                      

verejnú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 20.03.2017 (pondelok) o 18:00 hod. 

v kultúrnom dome. 
 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Správa o hospodárení Obce za rok 2016 

3. Plán hlavných úloh investičných aktivít obce v roku 2017 

4. Oboznámenie občanov s novým VZN o verejnom poriadku a čistote v obci Viničky 

5. Povinnosti občanov pri nakladaní s komunálnym odpadom a pri separovaní odpadov  

6. Oboznámenie so zmenami vo VZN o podmienkach držania psov v obci Viničky 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver  
 

Žiadame občanov, aby obdŕžané vrecia na separovaný zber používali podľa označenia 

a pri odvoze včas vyložili pred bránu. 

Žiadame majiteľov psov, aby nové evidenčné známky pre psov povinne vyzdvihli na 

obecnom úrade do 31.3.2017. 
 

Veríme, že prijmete naše pozvanie a svojimi príspevkami prispejete k ďalšiemu rozvoju našej 

obce.   

 

                                                                                         Michal T a k á č  

            starosta obce 

 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

 

P O Z V Á N K A 

 

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo vo Viničkách Vás pozývajú na                      

verejnú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 20.03.2017 (pondelok) o 18:00 hod. 

v kultúrnom dome. 
 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Správa o hospodárení Obce za rok 2016 

3. Plán hlavných úloh investičných aktivít obce v roku 2017 

4. Oboznámenie občanov s novým VZN o verejnom poriadku a čistote v obci Viničky 

5. Povinnosti občanov pri nakladaní s komunálnym odpadom a pri separovaní odpadov  

6. Oboznámenie so zmenami vo VZN o podmienkach držania psov v obci Viničky 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver  
 

Žiadame občanov, aby obdŕžané vrecia na separovaný zber používali podľa označenia 

a pri odvoze včas vyložili pred bránu. 

Žiadame majiteľov psov, aby nové evidenčné známky pre psov povinne vyzdvihli na 

obecnom úrade do 31.3.2017. 
 

Veríme, že prijmete naše pozvanie a svojimi príspevkami prispejete k ďalšiemu rozvoju našej 

obce.   

 

                                                                                         Michal T a k á č  

            starosta obce  


