Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Valaliky zo dňa 09.12.2015
Uznesenie č. 92/2015
OZ volí členov návrhovej a mandátovej komisie: Ing. Juliana Arvaiová, Dušan Kmec
Uznesenie č. 93/2015
OZ schvaľuje program zasadnutia.
Uznesenie č. 94/2015
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 28.10.2015.
Uznesenie č. 95/2015
OZ schvaľuje VZN č. 7/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady s pozmeňujúcimi pripomienkami.
Uznesenie č. 96/2015
OZ schvaľuje VZN č. 8/2015, ktorý sa dopĺňa VZN č. 5/2013 o zbere, preprave,
zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na
území obce bez pozmeňujúcich pripomienok.
Uznesenie č. 97/2015
OZ berie na vedomie stanovisko Kultúrno-sociálnej komisie zo dňa 24.11.2015 ohľadom
zápisu textu do obecnej kroniky za rok 2014.
Uznesenie č. 98/2015
OZ schvaľuje text zápisu do obecnej kroniky za rok 2014, s tým, že sa zapracujú pripomienky
Kultúrno-sociálnej komisie.
Uznesenie č. 99/2015
OZ berie na vedomie stanovisko Stavebnej komisie zo dňa 11.11.2015 a zo dňa 07.12.2015
ohľadom:
a) žiadosti o odkúpenie časti parcely KNC č. 1102- Ján Arvai, Lomená 41, 044 13
Valaliky
b) žiadosti o prenájom nebytových priestorov- František Fekete, Biela 8,044 13 Valaliky
c) žiadosti o zmenu územného plánu – AV GAST, Hečkova 4, 040 17 Košice.
Uznesenie č. 100/2015
OZ Valaliky neschvaľuje prenájom nebytových priestorov pre Františka Feketeho, Biela 8,
044 13 Valaliky na Kostolnej ul. č. 15 za účelom zriadenia donáškovej služby spojenej
s výrobou pizze.
Uznesenie č. 101/2015
OZ schvaľuje zmenu pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Valaliky, kde §2 odsek 3 znie: „V roku
2016 sa maximálna výška príspevku na dieťa určuje v sume 52,83 €“.
Uznesenie č. 102/2015
OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 8/2015.
Uznesenie č. 103/2015
OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.04.2009 s OV
Marketing, s.r.o., Park Angelinum 17, Košice s účinnosťou od 01.01.2016, kde výška
nájomného podľa zákona č. 18/1996 Z.z. bola navýšená dohodou zmluvných strán
z pôvodných 275 €/rok na 400 €/rok.

Uznesenie č. 104/2015
OZ schvaľuje obstaranie Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce Valaliky.
Uznesenie č. 105/2015
OZ schvaľuje vyradenie poškodeného, resp. nefunkčného majetku MŠ Valaliky podľa súpisu
majetku, ktorý tvorí prílohu uznesenia.
Uznesenie č. 106/2015
OZ schvaľuje vyradenie poškodeného, resp. nefunkčného majetku obce podľa súpisu majetku,
ktorý tvorí prílohu uznesenia.
Uznesenie č. 107/2015
OZ vo Valalikoch podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení schvaľuje prijatie úveru vo výške 441 739,84 EUR poskytnutého zo strany
Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika,
IČO: 37 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti
zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania
investičného projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia – obec Valaliky s podporou
projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva formou: nenávratného príspevku cez Ministerstvo hospodárstva SR
ako RO pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
OZ zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista
blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky
banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru, alebo zmeny úveru na
dlhodobý termínovaný úver.
Uznesenie č. 108/2015
OZ súhlasí s predĺžením zmluvy pre terénne sociálne pracovníčky do konca marca 2016
podľa pracovného úväzku, ktorý doporučí regionálna koordinátorka terénnej sociálnej práce
Ing. Mgr. Ľubica Froncová.

