
O b e c  V i n i č k y, Tokajská ulica 191/5, 076 31  Viničky, IČO: 00332101 

Tel./fax: 056/63 73 281      E-mail: obecvinicky@gmail.com 
 

Číslo: UZ/2022 

Vo Viničkách, dňa 16.11.2022 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 

     Napísaná v priebehu ustanovujúceho 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 

     Podľa prezenčnej listiny 

 

Zapisovateľ zápisnice:  Gabriel Tóth  

 

Overovatelia zápisnice:  Eštók Ladislav, Zoltán Czucz, Ing. 

 

 

Program: 

1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia. 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a 

odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

f) Vystúpenie starostu. 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

5. Diskusia. 

6. Záver. 

 

 



ROKOVANIE: 

 

Bod č. 1a 

Otvorenie 

 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce, privítal prítomných 

a oboznámil ich s programom rokovania. 

Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo s prítomnými 5 poslancami je uznášania schopné.  

Pán starosta podal návrh na schválenie programu rokovania podľa bodu č.1 doručenej 

pozvánky. (viď. príloha č. 1) 

 

Prezentovalo sa 5 poslancov: 

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

 

Za hlasovalo:    5  poslancov 

Proti:                0 

Zdržalo sa:       0  

 

Uzn.: 1a/UZ/2022 

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

 

 

Bod č. 1b 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce podal návrh na schválenie: 

Zapisovateľ zápisnice: Gabriel Tóth  

 

Overovatelia zápisnice: Eštók Ladislav, Zoltán Czucz, Ing. 

          

 

Prezentovalo sa 5 poslancov: 

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

 

Za hlasovalo:    5  poslancov 

Proti:                0 

Zdržalo sa:       0  

  

Uzn.: 1b/UZ/2022 

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

Zapisovateľ zápisnice: Gabriel Tóth  

 

Overovatelia zápisnice: Eštók Ladislav, Zoltán Czucz, Ing. 

          

     

          

          



Bod č. 1c 

Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 

 

Starosta obce požiadal predsedníčku miestnej volebnej komisie vo Viničkách pre voľby do 

orgánov samosprávy obce Silviu Tóthovú, aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb. 

Predsedníčka prečítala zápisnicu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obce do 

obecného zastupiteľstva a starostu obce zo dňa 29.10.2022 a následne odovzdala osvedčenia 

o zvolení pre poslancov obecného zastupiteľstva a pre starostu obce. 

 

Prezentovalo sa 5 poslancov: 

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

 

Uzn.: 1c/UZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e  výsledky voľby starostu a volieb do 

obecného zastupiteľstva a vystúpenie novozvoleného starostu. 

 

 

Bod č. 1d 

Zloženie sľubu zvoleného starostu obce 

 

Pán Michal Takáč zložil zákonom stanovený sľub starostu obce v znení: 

 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a 

ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

 

Pán starosta následne potvrdil zložený sľub aj svojim podpisom. 

 

Prezentovalo sa 5 poslancov: 

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

 

Uzn.: 1d/UZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo k  o  n  š  t  a  t  u  j  e , že novozvolený starosta obce Michal Takáč zložil 

zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

 

 

Bod č. 1e 

Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

Zvolený poslanci na vyzvanie starostu zložili zákonom predpísaný sľub v znení: 

 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

 

Poslanci následne potvrdili zložený sľub aj svojim podpisom. 



Prezentovalo sa 5 poslancov: 

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

 

Uzn.: 1e/UZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo  k  o  n  š  t  a  t  u  j  e , že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: 

Ing. Zoltán Czucz 

Ladislav Eštók 

Mgr. Attila Nagy 

Zoltán Tóth 

Mgr. Ernest Trója 

 

 

 

Bod č. 1f 

Vystúpenie starostu 

 

Starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva za vykonané práce počas ich 

činnosti v obecnom zastupiteľstve, ktoré vynaložili v prospech celej obce v predošlom 

volebnom období a novozvoleným poslancom poprial veľa úspechov do nastávajúceho 

volebného obdobia. 

 

Prezentovalo sa 5 poslancov: 

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

 

Uzn.: 1f/UZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a    v e d o m i e   vystúpenie starostu obce. 

 

 

 

Bod č. 2 

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

Starosta obce Michal Takáč podal návrh na schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

 

Prezentovalo sa 5 poslancov: 

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

 

Za hlasovalo:   5  poslancov 

Proti:               0 

Zdržalo sa:      0  

 

Uzn.:  2/UZ/2022 

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

zasadania obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 



Bod č. 3 

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce navrhol za zástupcu starostu obce zvoleného poslanca Mgr. Ernesta Tróju, ktorý 

bude aj oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípade 

neprítomnosti starostu obce. 

 

Prezentovalo sa 5 poslancov: 

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

 

Za hlasovali:    4  poslanci 

Proti:               0 

Zdržal sa:        1 poslanec (Mgr. Trója) 

 

Uzn.:  3/UZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo s  c  h  v  a  ľ u  j  e   za zástupcu starostu obce Mgr. Ernesta Tróju. 

 

Uzn.:  4/UZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo p o  v  e  r  u  j  e   poslanca Mgr. Ernesta Tróju zvolávaním a vedením 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 

ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

Bod č. 4 

Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

 

Starosta obce navrhol vytvoriť z radu poslancov OZ komisiu na ochranu verejného záujmu 

v nasledovnom zložení: 

Za predsedu komisie:  Mgr. Attilu Nagya 

Za členov:   Ladislava Eštóka 

    Zoltána Tótha 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu bude plniť najmä nasledovné úlohy: 

1. Prijíma písomné oznámenia starostu obce v rozsahu ústavného zákona NR SR č. 357/2004 

Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. a vedie ich evidenciu. 

2. Posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného činiteľa s výkonom nových funkcií, 

zamestnaní alebo činnosti. 

3. V prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti údajov uvádzaných v oznámení 

požaduje od dotknutého funkcionára vysvetlenie. 

4. Podáva obecnému zastupiteľstvu návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného 

záujmu a zamedzeniu rozporu záujmov. 

5. Poskytuje informácie o prijatých písomných oznámeniach a o údajoch nachádzajúcich sa 

v nich každej osobe v rozsahu a spôsobom ustanoveným v zákone NR SR č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám, pričom rešpektuje limity ustanovené v čl. 7 ods. 7 

až ods. 9 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. a v 



zákone NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov. 

6. Preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 

rozporu záujmov, najmä skúma či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v 

prípade ich splnenia predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo 

veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov. 

7. Rozhoduje o udelení výnimky zo zákazov podľa čl. 8 ods. 1 až 3 ústavného zákona NR 

SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

8. Kontroluje/posudzuje dodržiavanie ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 

545/2005 Z. z. starostom obce 

 

Prezentovalo sa 5 poslancov: 

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

 

Za hlasovalo:   5  poslancov 

Proti:               0 

Zdržalo sa:      0  

 

Uzn.:  5/UZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne  s  c  h  v  a  ľ u  j  e   vytvorenie komisie verejného 

záujmu v zložení: 

Predseda komisie:   Mgr. Attila Nagy 

Členovia:  Ladislav Eštók 

   Zoltán Tóth 

 

 

 

Bod č. 6 

Rôzne 

 

a) Uskutočnenie I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce podal návrh na uskutočnenie I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 

7.12.2022. 

 

Prezentovalo sa 5 poslancov: 

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

 

Za hlasovalo:   5  poslancov 

Proti:               0 

Zdržalo sa:      0 

 

Uzn.:  6/UZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne  s  c  h  v  a  ľ  u  j  e   uskutočniť I. riadne zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa 7.12.2022. 

 

 

 



Bod č. 7 

Diskusia 

Bez diskusných príspevkov 

 

 

Bod č. 7 

Záver 

 

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

prítomným za účasť a ukončil ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Vo Viničkách, dňa: 16.11.2022 

 

Podpísaná:                 

Vo Viničkách, dňa: 21.11.2022 

 

 

 

                                                                                           Michal T a k á č  

Overovatelia:            starosta obce 

 

 

Eštók Ladislav 

 

 

Zoltán Czucz, Ing. 

                                                                   

 


