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1. Úvodné slovo starostu obce 

 

Výročná správa Obce Viničky za rok 2021, ktorú Vám predkladám, poskytuje reálny pohľad na 

činnosť obce a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku, ktoré boli poznamenané vývojom 

celosvetovej  pretrvávajúcej pandémie COVID-19. 

Obec Viničky plnila v sledovanom roku úlohy, ktoré jej vyplávajú z ustanovení zákona číslo 

369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov, Ústavy SR a ďalších 

zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní samosprávnych kompetencií 

a kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy. 

 

2. Identifikačné údaje obce 
 

Názov:  Obec Viničky 

Sídlo:    Tokajská ulica 191/5 

              076 31 Viničky  

IČO:     00332101 

Štatutárny orgán obce:  Michal Takáč, starosta obce 

Telefón:  056/6373281      

E-mail:  obecvinicky@gmail.com 

Webová stránka: www.vinicky.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 
Starosta obce:  Michal Takáč 

Zástupca starostu obce: Mgr. Ernest Trója 

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Zuzana László Szombathyová 

Obecné zastupiteľstvo: Ing. Zoltán Czucz  

Ladislav Eštók 

Mgr. Attila Nagy 

Zoltán Tóth 

Mgr. Ernest Trója 

Komisie:   Komisia na ochranu verejného záujmu 

Komisia na ochranu verejného poriadku        

Obecný úrad:  Darina Nagyová 

Bc. Ildikó Soltészová 
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Ostatní:   František Juhász                                                                                   

Materská škola:  Alica Takáčová 

Ing. Jenny Smaržíková 

Školská jedáleň pri MŠ :     Juliana Bálintová 

Rozpočtové organizácie  (nie sú zriadené)  

Príspevkové organizácie  (nie sú zriadené)  

Neziskové organizácie (nie sú zriadené)  

Obchodné spoločnosti založené obcou (nie sú zriadené)  

 

4. Poslanie, vízie, ciele  
 

Poslanie obce: 

Poslaním obce je slúžiť všetkým obyvateľom, vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj obce, 

chrániť všetkých obyvateľov, ale aj okolitú prírodu a jej zdroje a zabezpečovať a skvalitňovať 

základné životné potreby obyvateľov obce. Obyvatelia obce, ktorí žijú alebo pracujú v obci 

predstavujú prioritu. 

 

Vízie obce:  

Obec Viničky je vďaka svojej polohe vstupnou bránou do Tokajskej oblasti a do oblasti 

cestovného ruchu. Pýchou obce sú vybudované verejné priestranstvá a množstvo zelene. 

Demografický vývoj obce nie je uspokojivý, klesá počet obyvateľov a priemerný vek 

obyvateľov sa zvyšuje. V budúcnosti sa bude obec usilovať vytvoriť prostriedky na 

individuálnu bytovú výstavu a výstavbu nájomných bytov, aby mladí ľudia neodchádzali 

z obce a aby mali vytvorené vhodné podmienky pre život a obec sa stala miestom života aj pre 

nových obyvateľov. 

Víziou obce je zabezpečiť rozvoj obce s dobre fungujúcou miestnou ekonomikou, službami 

a kvalitnou infraštruktúrou. Neustále zlepšovať kvalitu a komfort poskytovaných služieb. 

 

Ciele obce:  

Dlhodobým cieľom obce Viničky je zabezpečiť podmienky pre pohodlné bývanie svojich 

občanov. Poskytovanie dostatočných možností pre spoločenské, kultúrne, športové a iné 

aktivity. Zachovanie a udržanie majetku obce. Zachovanie dobrého mena a predností obce. 
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5. Základná charakteristika obce  

 
     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

5.1. Geografické údaje 

 

Geografická poloha obce:  48°23‘58“S 21°44‘31“V 

Susedné mestá a obce: Borša, Streda nad Bodrogom, Ladmovce 

Celková rozloha obce: 884 ha 

Nadmorská výška:  100 m nm. 

 

5.2. Demografické údaje  

 

Počet obyvateľov:  476 

Národnostná štruktúra: slovenská, maďarská, ostatné 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: rímskokatolícka, reformovaná,  

      gréckokatolícka, Jehovovi svedkovia 

Vývoj počtu obyvateľov: úbytok 

 

5.3. Ekonomické údaje 

 

Nezamestnanosť v obci: 5 – 10% 

Nezamestnanosť v okrese: 14,11% 

Vývoj nezamestnanosti: Obec očakáva v nasledujúcom období stagnáciu, alebo úbytok  

 

5.4. Symboly obce 

 

Erb obce: V červenom štíte dvaja strieborní k sebe pootočení muži nesúci na zlatej žrdi 

veľký zlatý strapec hrozna. 

Vlajka obce: Pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbe červená 3/5, biela 1/5 a žltá 1/5, 

ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi do tretiny jej dĺžky. 

Pečať obce: Je okrúhla, uprostred s obecným erbom a kruhopisom OBEC VINIČKY 
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5.5. Logo obce 

 

Obec Viničky nemá logo. 

 

5.6. História obce  

 

História obce je spojená s tokajským vinohradníctvom. O jej vzniku sú prvé písomné záznamy 

z roku 1029. Vzhľadom na túto skutočnosť, obec má bohatú históriu a tradície so svojimi 

zvláštnosťami. Názov Obce sa vyvíjal z pôvodného Zeuleus (1273) na Zewles (1399), 

Zewlewske (1468) až pomaďarčený názov Sölöska (1773). Po vzniku medzivojnovej ČSR bola 

obec v roku 1920 pomenovaná ako Seleška a v roku 1948 dostala súčasný názov Viničky 

(maďarsky Szőlőske). 

Za zakladateľov obce uvádzajú Rimanov, Maďarov a Turkov, ktorí boli aj staviteľmi ešte 

dodnes jestvujúcich vínnych pivníc. 

 

5.7. Pamiatky  

 

Tokajské pivnice, Reformovaný kostol, Kaplnka sv. Jozefa 

 

5.8. Významné osobnosti obce 

 

Vojtech Gonda – projektant vodných stavieb (Železné brána na Dunaji) 

Matias Gábor – vinohradník, šľachtiteľ 

Augustín Vološyn – duchovný, učiteľ, prezident Zakarpatskej Ukrajiny 

Štefan Litavský – botanik, šľachtiteľ a pestovateľ teplomilných rastlín 

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 
- stavebného poriadku  (zabezpečuje Spoločný úrad Streda nad Bodrogom) 

- ochrany prírody a krajina (zabezpečuje Spoločný úrad Streda nad Bodrogom) 

- opatrovateľskej služby a sociálnej starostlivosti 

- školstva 

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Materská škola  vo Viničkách 
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- Stredná odborná škola Poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice, elokované pracovisko 

Viničky 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

- Škola v prírode sv. Lukáša 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na: 

- oblasť technického vybavenia – budovy materskej školy, vybavenie školy modernou 

didaktickou technikou a pomôckami 

- oblasť vzdelávania – využívanie informačných technológií v materskej škole 

 

6.2. Zdravotníctvo 

 

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

- Nemocnica s poliklinikou  Kráľovský Chlmec 

- Medakir  s.r.o. Streda nad Bodrogom  (súkromný) 

- LEKNOMED  s.r.o. Streda nad Bodrogom (súkromný) 

      Na základe analýzy doterajšieho demografického vývoja možno očakávať, že rozvoj 

zdravotnej starostlivosti sa bude orientovať na seniorov a obyvateľov v pokročilom veku. 

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

 

Sociálne služby v obci zabezpečuje : 

- Obec Viničky formou opatrovateľskej služby (príležitostne) 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude 

orientovať naďalej na zabezpečovanie opatrovateľskej služby v obci. 

 

6.4. Kultúra 

 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje: 

- Kultúrny dom 

- Multifunkčné ihrisko 

- Knižnica 

- Komunitné centrum 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa 

bude orientovať na voľnočasové aktivity mládeže a detí v priestoroch kultúrneho domu , 

komunitného centra a multifunkčného ihriska. 
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6.5. Hospodárstvo  

 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci: 

- Potraviny FRESH – Renáta Juhászová, SPEED CARS SERVIS, s.r.o. Viničky (servis, 

potraviny), Štefan Sirovec - STAVIMPEX Viničky,  Mgr. Daniela Mátéová,  DELTA GP 

s.r.o. Streda nad Bodogom, prevádzka Viničky, Kájel s.r.o. Viničky, Ing. Juraj Szombathy - 

POĽNOTECH, Sklenárstvo – Mária Ferencziová, Vinárstvo Zlatý strapec – Anna 

Nagyová, Tokaj Zlatá putňa  s. r. o. – Čizmadiová Valéria, PROMARCO  SLOVAKIA OZ,  

EURO GSM – Ing. Czucz Zoltán,  Pohostinstvo Anna, Tibor Pandi a Eva Mentová 

 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci: 

- Vinárstvo Zlatý strapec – Anna Nagyová 

- Promarco Slovakia, o.z. 

- Agroreál, a.s. Streda nad Bodrogom 

- Milan Behyňa, SHR 

- TOKAJ GOLD s.r.o. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude 

orientovať na vinohradníctvo a poľnohospodárstvo 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako vyrovnaný  a rozpočet   kapitálový  a finančných operácií  nebol zostavený. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.12.2020   uznesením  

č. 1/5M/2020. 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa  01.03.2021 rozp. opatrením 

- druhá zmena schválená dňa  30.08.2021 schválené uzn.č. 6/24/2021 b 

- tretia zmena  schválená dňa   31.12.2021 rozp. opatrením  
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10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia – Obec nezaznamenala 

žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje 

výročná správa. 

  

10.6 Významné rizika a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 

 

a) Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia obce 

od roku 2020  pretrváva a má negatívny vplyv na chod obecného úradu   aj v roku 2021.  

Má negatívny vplyv pri plánovaných aktivitách  a   podmieňuje aj zhoršenie ukazovateľov 

zadĺženosti.   

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:      Darina Nagyová                                Schválil: Michal Takáč 

                                                                                                    Starosta obce 

 

 

Vo Viničkách   dňa  4.5.2022 

 

Prílohy: 

 

• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


