
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: 1/2022 

 

Vo Viničkách, dňa  7.12.2022 

  

Z Á P I S N I C A 
 

     Napísaná v priebehu I. riadneho 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                    Ildikó Soltészová – admin. pracovníčka   

     Mgr. Zuzana László Szombathyová - kontrolórka 

                                                           a ostatní 

 

Zapisovateľ zápisnice:           Gabriel Tóth  

 

Overovatelia zápisnice:                  Zoltán Tóth 

                                                          Mgr. Attila Nagy 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Schválenie rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025 

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

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

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

poplatkoch za prenájom obecného majetku 

7. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci 

a ochranu verejnej zelene 

8. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o činnostiach, ktorých vykonávanie je 

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

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

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

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

schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Viničky 

12. Schválenie úveru na dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia nevyužitých objektov pre 

komunitnú a spolkovú činnosť“ 

13. Rôzne 

14. Diskusia  

15. 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 5 prítomnými poslancami z celkového počtu 5 

poslancov je  uznášania schopné. 

Prítomní poslanci:  Ing. Zoltán Czucz, Ladislav Eštók, 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). 

 

Prezentovalo sa 5 poslancov: 

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

 

Za hlasovalo:   5  poslancov 

Proti:               0 

Zdržalo sa:      0 

 

Uzn.: 1/1/2022 

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 

Mgr. Attila Nagy 

 

Prezentovalo sa 5 poslancov: 

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

 

Za hlasovalo:   5  poslancov 

Proti:               0 

Zdržalo sa:      0 

 

Uzn.: 2/1/2022 

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

Zapisovateľ zápisnice:          Gabriel Tóth  

Overovatelia zápisnice:                  Zoltán Tóth 

                                                        Mgr. Attila Nagy 



Bod č. 4 

Schválenie rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025 

 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie vypracovaný návrh rozpočtu na 

roky 2023, 2024, 2025. Informoval obecné zastupiteľstvo, že k vyvesenému a zverejnenému 

návrhu rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024 neboli v stanovenej lehote doručené žiadne 

pripomienky a preto navrhuje schváliť rozpočet s nasledovnými údajmi: 

 

Bežné príjmy  229 602  Bežné výdavky  229 602 

Kapitálové príjmy -   Kapitálové výdavky  - 

Finančné operácie -   Finančné operácie  - 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Príjmy spolu:  229 602  Výdavky celkom:  229 602 

 

 

Prezentovalo sa  5 poslancov: 

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

 

Za hlasovalo:   5  poslanci 

Proti:               0 

Zdržalo sa:      0 poslanci 

 

Uzn.: 3/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e   rozpočet na rok 2023: 

  

Bežné príjmy  229 602  Bežné výdavky   229 602 

Kapitálové príjmy -   Kapitálové výdavky  - 

Finančné operácie -   Finančné operácie  - 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Príjmy spolu:  229 602  Výdavky celkom:  229 602 

 

  

Uzn.: 4/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e    n a   v e d o m i e   rozpočet na roky 2024, 2025 

 

 

Bod č. 5 

Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Starosta obce predložil na schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Oznámil prítomným, že k návrhu VZN 

neobdŕžala obec v stanovenej lehote žiadne pripomienky. 

 

Prezentovalo sa  5 poslancov: 

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

 

Za hlasovalo:   5  poslanci 

Proti:               0 

Zdržalo sa:      0 poslanci 

 

 



Uzn.:  5/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne   s c h v a ľ u j e   Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 

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

 

 

 

Bod č. 6 

Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o ostatných poplatkoch za služby a 

poplatkoch za prenájom obecného majetku 

 

Starosta obce predložil na schválenie VZN o ostatných poplatkoch za služby a poplatkoch za 

prenájom obecného majetku. Oznámil prítomným, že k návrhu VZN neobdŕžala obec v 

stanovenej lehote žiadne pripomienky. 

 

Prezentovalo sa  5 poslancov: 

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

 

Za hlasovalo:   5  poslanci 

Proti:               0 

Zdržalo sa:      0 poslanci 

 

Uzn.:  6/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne   s c h v a ľ u j e   Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 

o ostatných poplatkoch za služby a poplatkoch za prenájom obecného majetku. 

 

 

 

Bod č. 7 

Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a 

ochranu verejnej zelene 

 

Starosta obce predložil na schválenie VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu 

verejnej zelene. Oznámil prítomným, že k návrhu VZN neobdŕžala obec v stanovenej lehote 

žiadne pripomienky. 

 

Prezentovalo sa  5 poslancov: 

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

 

Za hlasovalo:   5  poslanci 

Proti:               0 

Zdržalo sa:      0 poslanci 

 

Uzn.:  7/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne   s c h v a ľ u j e   Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 

o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene. 

 

 

 

 

 

 

 



Bod č. 8 

Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o činnostiach, ktorých vykonávanie je 

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

 

Starosta obce predložil na schválenie VZN o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané 

alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce. Oznámil prítomným, že 

k návrhu VZN neobdŕžala obec v stanovenej lehote žiadne pripomienky. 

 

Prezentovalo sa  5 poslancov: 

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

 

Za hlasovalo:   5  poslanci 

Proti:               0 

Zdržalo sa:      0 poslanci 

 

Uzn.:  8/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne   s c h v a ľ u j e   Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 

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

určitom mieste na území obce. 

 

 

Bod č. 9 

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

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

 

Starosta obce predložil na schválenie dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Oznámil 

prítomným, že k návrhu dodatku k VZN neobdŕžala obec v stanovenej lehote žiadne 

pripomienky. 

 

Prezentovalo sa  5 poslancov: 

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

 

Za hlasovalo:   5  poslanci 

Proti:               0 

Zdržalo sa:      0 poslanci 

 

Uzn.:  9/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne   s c h v a ľ u j e   dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému 

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

miestach. 

 

 

  



Bod č. 10 

Schválenie 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 

 

Po zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.11.2022 Ministerstvo školstva určilo nové 

finančné pásma (A, B) na nákup potravín podľa vekových kategórie stravníkov s účinnosťou 

od 1.1.2023.  

 

Starosta obce predložil na schválenie upravený 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. Pre žiakov 

materskej školy navrhuje podľa finančného pásma A, veková kategória 2-6 rokov – 1. pásmo. 

Pre stravníkov – zamestnancov školy, školských zariadení a iné fyzické osoby podľa vekovej 

kategórie od 15 rokov do 19 rokov, finančné pásmo B – 1. pásmo. 

 

Prezentovalo sa  5 poslancov: 

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

 

Za hlasovalo:   5  poslanci 

Proti:               0 

Zdržalo sa:      0 poslanci 

 

Uzn.:  10/1/2022 

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

 

 

Bod č. 11 

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

schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Viničky 

 

Starosta obce predložil na schválenie dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 

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

Oznámil prítomným, že k návrhu dodatku k VZN neobdŕžala obec v stanovenej lehote žiadne 

pripomienky. 

 

Prezentovalo sa  5 poslancov: 

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

 

Za hlasovalo:   5  poslanci 

Proti:               0 

Zdržalo sa:      0 poslanci 

 

Uzn.:  11/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne   s c h v a ľ u j e   dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému 

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

Viničky. 

 

 

 



Bod č. 12 

Schválenie úveru na dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia nevyužitých objektov pre 

komunitnú a spolkovú činnosť“ 

 

Starosta obce podal návrh schváliť prijatého revolvingového úveru z Všeobecnej úverovej 

banky, a.s. za účelom úhrady kapitálových výdavkov obce - (refundácia neoprávnených 

nákladov projektu „Rekonštrukcia nevyužitých objektov pre komunitnú a spolkovú činnosť“.  

 

Výška úveru:   4 000,- EUR 

Splatnosť úveru:  12 mesiacov 

Zabezpečenie:  blankozmenka obce Viničky spolu s Dohodou o vyplňovacom práve k 

blankozmenke 

 

 

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: 12/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne  s c h v a ľ u j e   prijatie revolvingového úveru z Všeobecnej 

úverovej banky, a.s. s podmienkami: 

 

Účel úveru: Úhrada kapitálových výdavkov obce - (refundácia neoprávnených 

nákladov projektu „Rekonštrukcia nevyužitých objektov pre komunitnú a 

spolkovú činnosť“ 
 

Výška úveru:   4 000,- EUR 
 

Splatnosť úveru:  12 mesiacov 
 

Zabezpečenie: Blankozmenka obce Viničky spolu s Dohodou o vyplňovacom práve k 

blankozmenke 

 

 

 

Bod č. 13 

Rôzne 

 

- 

 

Bod č. 14 

Diskusia  

 

Bez diskusných príspevkov 

 

 

 

 

 

 



Bod č. 15 

Záver 

 

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

prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva   

 

Vo Viničkách dňa: 7.12.2022 

 

Podpísaná:                 

Vo Viničkách, dňa:  

 

                                                                                      Michal Takáč 

                                                                                                  starosta obce 

Overovatelia: 

 

 

Zoltán Tóth 

 

 

Mgr. Attila Nagy 


