
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@gmail.com 
 

Číslo: 33/2022 

 

Vo Viničkách, dňa  14.11.2022 

  

Z Á P I S N I C A 
 

     Napísaná v priebehu XXXIII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného               

v zasadačke Obecného úradu vo Viničkách. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:  podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci:  Ladislav Eštók 

Neospravedlnení poslanci:  - 

 

Ostatní prítomní:                   Michal Takáč – starosta obce 

Podľa prezenčnej listiny                    Ildikó Soltészová – admin. pracovníčka   

     Mgr. Zuzana László Szombathyová - kontrolórka 

                                                           a ostatní 

 

Zapisovateľ zápisnice:           Gabriel Tóth  

 

Overovatelia zápisnice:                  Zoltán Tóth 

                                                          Zoltán Czucz, Ing. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Správa o plnení plánu a rozpočtu za III.Q 2022 

5. Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

6. Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o ostatných poplatkoch za služby 

a poplatkoch za prenájom obecného majetku 

7. Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách na udržiavanie čistoty 

v obci a ochranu verejnej zelene 

8. Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o činnostiach, ktorých 

vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na 

území obce 

9. Schválenie návrhu dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o 

podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

10. Schválenie návrhu dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2022 o určení 

výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v 

školských zariadeniach so sídlom na území obce Viničky 

11. Schválenie návrhu dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2018, ktorým 

sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Viničky 

12. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025 

13. Schválenie zriadenia vecného bremena VSD – Tokajský dvor 

14. Rôzne 

15. Diskusia  

16. 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 4 prítomnými poslancami z celkových 5 poslancov je  

uznášania schopné.    

Prítomní poslanci:  Ing. Zoltán Czucz, Mgr. Attila Nagy, Mgr. Ernest Trója, Zoltán Tóth 

 

 

Bod č. 2  

Schválenie programu rokovania 

 

Pán starosta podal návrh na schválenie programu rokovania podľa doručenej pozvánky 

(viď. Príloha č.1) 

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

Ing. Zoltán Czucz, Mgr. Attila Nagy, Mgr. Ernest Trója, Zoltán Tóth 

 

Za hlasovali:   4  poslanci 

Proti:               0 

Zdržalo sa:      0 

 

Uzn.: 1/33/2022 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne  s c h v a ľ u j e  program rokovania podľa doručenej 

pozvánky. 

 

 

Bod  č. 3 

Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice  

 

Starosta obce podal návrh na schválenie: 

 

Zapisovateľ zápisnice: Gabriel Tóth  

Overovatelia zápisnice: Zoltán Tóth 

Zoltán Cucz Ing. 

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

Ing. Zoltán Czucz, Mgr. Attila Nagy, Mgr. Ernest Trója, Zoltán Tóth 

 

Za hlasovali:   4  poslanci 

Proti:               0 

Zdržalo sa:      0 

 

Uzn.: 2/33/2022 

Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne  s c h v a ľ u j e   za: 

Zapisovateľ zápisnice:          Gabriel Tóth  

Overovatelia zápisnice:                  Zoltán Tóth 

                                                       Zoltán Czucz, Ing. 

           



Bod č. 4 

Správa o plnení plánu a rozpočtu za III.Q 2022 

 

Hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných s plnením plánu a rozpočtu za 3.Q 2022.  

 

Uzn.: 3/33/2022 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e   správu o plnení plánu a rozpočtu za 3.Q 

2022 bez pripomienok. 

 

 

 

 

Bod č. 5 

Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Starosta obce navrhol prerokovať návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

Ing. Zoltán Czucz, Mgr. Attila Nagy, Mgr. Ernest Trója, Zoltán Tóth 

 

Uzn.:  4/33/2022 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo vypracovaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

a berie ho na vedomie. 

 

 

 

 

Bod č. 6 

Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o ostatných poplatkoch za služby a 

poplatkoch za prenájom obecného majetku 

 

Starosta obce navrhol prerokovať návrh Všeobecne záväzného nariadenia o ostatných 

poplatkoch za služby a poplatkoch za prenájom obecného majetku. 

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

Ing. Zoltán Czucz, Mgr. Attila Nagy, Mgr. Ernest Trója, Zoltán Tóth 

 

Uzn.:  5/33/2022 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo vypracovaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia o 

ostatných poplatkoch za služby a poplatkoch za prenájom obecného majetku a berie ho na 

vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod č. 7 

Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách na udržiavanie čistoty 

v obci a ochranu verejnej zelene 

 

Starosta obce navrhol prerokovať návrh Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách na 

udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene. 

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

Ing. Zoltán Czucz, Mgr. Attila Nagy, Mgr. Ernest Trója, Zoltán Tóth 

 

Uzn.:  6/33/2022 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo vypracovaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia o 

pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene a berie ho na vedomie. 

 

 

 

Bod č. 8 

Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o činnostiach, ktorých vykonávanie 

je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce 

 

Starosta obce navrhol prerokovať návrh Všeobecne záväzného nariadenia o činnostiach, 

ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na 

území obce. 

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

Ing. Zoltán Czucz, Mgr. Attila Nagy, Mgr. Ernest Trója, Zoltán Tóth 

 

Uzn.:  7/33/2022 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo vypracovaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia o 

činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom 

mieste na území obce a berie ho na vedomie. 

 

 

 

Bod č. 9 

Schválenie návrhu dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o 

podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

 

Starosta obce navrhol prerokovať návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 

1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. 

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

Ing. Zoltán Czucz, Mgr. Attila Nagy, Mgr. Ernest Trója, Zoltán Tóth 

 

Uzn.:  8/33/2022 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo vypracovaný návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach a berie ho na vedomie. 

 

 

 

 



Bod č. 10 

Schválenie návrhu dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2022 o určení 

výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v 

školských zariadeniach so sídlom na území obce Viničky 

 

Starosta obce navrhol prerokovať návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 

1/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a 

v školských zariadeniach so sídlom na území obce Viničky. 

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

Ing. Zoltán Czucz, Mgr. Attila Nagy, Mgr. Ernest Trója, Zoltán Tóth 

 

Uzn.:  9/33/2022 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo vypracovaný návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 1/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 

materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Viničky a berie ho na 

vedomie. 

 

 

Bod č. 11 

Schválenie návrhu dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2018, ktorým sa 

schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Viničky 

 

Starosta obce navrhol prerokovať návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 

2/2018, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Viničky. 

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

Ing. Zoltán Czucz, Mgr. Attila Nagy, Mgr. Ernest Trója, Zoltán Tóth 

 

Uzn.:  10/33/2022 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo vypracovaný návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 2/2018, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce 

Viničky a berie ho na vedomie. 

 

 

 

Bod č. 12 

Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025 

 

Starosta obce predložil prítomným vypracovaný Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025  

na základe predpokladaných príjmov a výdavkov k 31.12.2022, a to: 

 

Bežné príjmy     229 602,- EUR 

Bežné výdavky  229 602,- EUR 

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

Ing. Zoltán Czucz, Mgr. Attila Nagy, Mgr. Ernest Trója, Zoltán Tóth 

 

Za hlasovali:   4  poslanci 

Proti:               0 

Zdržalo sa:      0 

 



Uzn.:  11/33/2022 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne  s c h v a ľ u j e  predložený návrh rozpočtu 

Bežné príjmy   229 602,- EUR 

Bežné výdavky   229 602,- EUR  

 

 

Bod č. 13 

Schválenie zriadenia vecného bremena VSD – Tokajský dvor 

 

Starosta obce predložil prítomným návrh zmluvy o zriadení vecného bremena od 

Východoslovenskej distribučnej, a.s. v súvislosti s realizáciou stavby elektroenergetického 

zariadenia na pozemku parcela reg. C KN, parc. č. 170 a č. 679/5 vo vlastníctve obce v rámci 

stavby „Viničky – Tokajský dom, 10 RD“. 

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

Ing. Zoltán Czucz, Mgr. Attila Nagy, Mgr. Ernest Trója, Zoltán Tóth 

 

Za hlasovali:   4  poslanci 

Proti:               0 

Zdržalo sa:      0 

 

Uzn.:  12/33/2022 

Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne   s c h v a ľ u j e   uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného 

bremena v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., 

Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361 -  umiestnenie elektroenergetického zariadenia  na 

pozemku parcela reg. C KN, parc. č. 170 a č. 679/5 v rozsahu Geometrického plánu 

č. 22.01792/2022. 

 

 

Bod č. 14 

Rôzne 

 

a) Prejednanie usporiadania mikulášskej oslavy dňa 5.12.2022 

 

Starosta obce podal návrh na usporiadanie Mikulášskej oslavy dňa 5. decembra 2022 so 

začiatkom o 16:00 hodine v miestnom parku. 

Starosta navrhuje poskytnúť prítomným občerstvenie - pečivo, ovocie a  teplé nápoje. Deťom 

budú odovzdané pripravené darčeky. 

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

Ing. Zoltán Czucz, Mgr. Attila Nagy, Mgr. Ernest Trója, Zoltán Tóth 

 

Za hlasovali:   4  poslanci 

Proti:               0 

Zdržalo sa:      0 

 

Uzn.: 13/33/2022 

Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne   s c h v a ľ u j e   podľa návrhu starostu uskutočniť oslavy 

Mikuláša dňa 5. decembra 2022 v miestnom parku s poskytnutím občerstvenia. 

 

 



Bod č. 15 

Diskusia  

 

Bez diskusných príspevkov 

 

 

Bod č. 16 

Záver 

 

Nakoľko sa vyčerpali všetky body programu, starosta obce poďakoval poslancom a ostatným 

prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva   

 

 

Vo Viničkách dňa: 14.11.2022 

 

 

Podpísaná:                 

Vo Viničkách, dňa: 16.11.2022 

 

 

                                                                                      Michal Takáč 

                                                                                                  starosta obce 

 

Overovatelia: 

 

 

Zoltán Tóth 

 

 

Zoltán Czucz, Ing. 

 


