ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ Valaliky dňa 09.12.2015
Prítomní:
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
Ing. Ladislav Nyulászi, kontrolór
Ing. Ondrej Palenčár, zástupca starostu obce
Ing. Juliana Arvaiová, poslankyňa
Helena Jakabová, poslankyňa
Ing. Vladimír Hudák, poslanec
Jozef Kacvinský, poslanec
Bc. Paulína Kacvinská, poslankyňa
Dušan Kmec, poslanec
Ing. Tomáš Vindt, poslanec
Pavol Weber, poslanec
Ing. Lenka Buzogová, zamestnanec Obecného úradu Obce Valaliky
Miroslav Hodermarský, občan obce Valaliky
Ospravedlnení: Jozef Kľučár, Roman Leško
Neprítomní: 0
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Návrh VZN č. 7 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
7. Návrh VZN č. 8 o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce
8. Pravidlá poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom na území obce Valaliky- zmena – max. výška príspevku na dieťa
v r. 2016
9. Stanovisko Kultúrno-sociálnej komisie obce Valaliky zo zasadnutia zo dňa 24.11.2015
10. Stanovisko Stavebnej komisie zo zasadnutia zo dňa 11.11.2015 a zo dňa 07.12.2015
11. Rôzne
12. Uznesenia
13. Záver

BOD 1-4
Zasadnutie zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Ing. Vladimíra Hudáka a Ing. Tomáša Vindta. Za zapisovateľku určil Ing. Lenku
Buzogovú, zamestnankyňu Obecného úradu obce Valaliky. Do návrhovej a mandátovej
komisie boli zvolení poslankyňa Ing. Juliana Arvaiová a poslanec Dušan Kmec uznesením č.
92/2015, hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0, dotknutí 2.
Program zasadnutia bol jednohlasne schválený uznesením č. 93/2015. Zástupca starostu obce
Ing. Ondrej Palenčár vykonal kontrolu plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia OZ Valaliky
zo dňa 28.10.2015, ktorú poslanci OZ jednohlasne zobrali na vedomie uznesením č. 94/2015.
BOD 5
Zamestnankyňa obecného úradu obce Valaliky Ing. Marcel Sütöová vypracovala návrh VZN
č. 7/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zákon č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady bol novelizovaný a VZN č. 7/2015 uvádza aj sadzbu za kilogram drobného
stavebného odpadu bez obsahu škodlivín, ktorú poslanci OZ jednohlasne schválili na 0,015
€/kg.
Poslanci OZ schválili VZN č.7/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady jednohlasne uznesením č. 95/2015 s pozmeňujúcimi pripomienkami.
BOD 6
Zamestnankyňa obecného úradu obce Valaliky Ing. Marcel Sütöová vypracovala návrh VZN
č. 8/2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2013 obce Valaliky o zbere, preprave, zhodnocovaní
a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Dôležitou zmenou
je to, že obec nebude zbierať staré a opotrebované pneumatiky, keďže používateľ je povinný
pneumatiku po tom , ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi
pneumatík.
Poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 8/2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2013 o zbere,
preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov na území obce bez pozmeňujúcich pripomienok jednohlasne uznesením č. 96/2015.
BOD 7
Poslanci OZ jednohlasne schválili zmenu pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Valaliky, kde § 2 ods. znie:
„ V roku 2016 sa maximálna výška príspevku na dieťa určuje v sume 52,83 €“
BOD8
Predsedkyňa Kultúrno-sociálnej komisie obce Valaliky Bc. Paulína Kacvinská oboznámila
prítomných so stanoviskom Kultúrno-sociálnej komisie zo dňa 24.11.2015 ohľadom zápisu
textu do obecnej kroniky za rok 2014.
Poslanci OZ jednohlasne uznesením č. 97/2015 zobrali na vedomie stanovisko Kultúrnosociálnej komisie zo dňa 24.11.2015 a zároveň jednohlasne schválili text zápisu do obecnej
kroniky za rok 2014, s tým, že sa zapracujú pripomienky Kultúrno-sociálnej komisie.
BOD 9
Predseda Stavebnej komisie obce Valaliky p. Pavol Weber oboznámil prítomných so
stanoviskom Stavebnej komisie zo zasadnutia 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-stanovisko doporučujúce odpredať časť predmetnej parcely žiadateľovi,
nakoľko je pre obec táto časť parcely nevyužiteľná
b) žiadosti o prenájom nebytových priestorov na Kostolnej ulici č. 15 - František Fekete,
Biela 8, 044 13 Valaliky - stanovisko nedoporučujúce, nakoľko tieto nebytové

priestory nie sú momentálne prevádzky schopné, kvôli problémom s vodotesnosťou
žumpy a nevyhovujúcim výsledkom rozboru vody odobranej v týchto priestoroch
c) žiadosti o zmenu územného plánu – AV GAST, Hečkova 4, 040 17 Košice –
stanovisko doporučujúce zmeniť územný plán obce v tejto časti na plochu pre
prevádzkové budovy, plochy výrobných území a skladové budovy.
Poslanci OZ jednohlasne zobrali na vedomie stanovisko Stavebnej komisie obce Valaliky zo
dňa 11.11.2015 a zo dňa 07.12.2015 uznesením č. 99/2015.
Poslanci OZ sa stotožňujú so stanoviskom Stavebnej komisie a jednohlasne uznesením č.
100/2015 neschválili prenájom nebytových priestorov na Kostolnej ulici č. 15 pre Františka
Feketeho, Biela 8, 044 13 Valaliky.
Poslanci OZ jednohlasne schválili uznesením č. 104/2015 obstaranie Zmien a doplnkov č. 4
územného plánu obce Valaliky.
Poslanci v súvislosti so žiadosťou o odpredaj časti parcely KNC č. 1102 odporúčajú vyzvať
žiadateľa, aby dal vypracovať geometrický plán.
BOD 10
Poslanci OZ jednohlasne uznesením č. 103/2015 schválili 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
navýšení dohodou zmluvných strán z pôvodných 275 €/rok na 400 €/rok.
BOD 11
Zamestnankyňa obecného úradu obce Valaliky vypracovala Rozpočtové opatrenie č. 8/2015
z dôvodu potreby prijatia úveru obcou Valaliky na účely zabezpečenia financovania
investičného projektu: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Valaliky“. V súvislosti
s týmto projektom poslanci OZ uznesením č. 107/2015 jednohlasne schválili prijatie úveru vo
výške 441 739,84 € poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, s.r.o. a uznesením č.
102/2015 jednohlasne schválili Rozpočtové opatrenie č. 8/2015.
BOD 12
Zamestnankyňa obecného úradu Ing. Marcela Sütöová spracovala návrh na vyradenie
poškodeného a nefunkčného majetku obce. Poslanci OZ nemali k návrhu námietky
a uznesením č. 106/2015 jednohlasne schválili vyradenie poškodeného, resp. nefunkčného
majetku obce podľa predloženého súpisu majetku.
Riaditeľka Materskej školy, Poľná 4, Valaliky žiadosťou zo dňa 30.11.2015 požiadala
o vyradenie opotrebovaného majetku materskej školy. Poslanci OZ jednohlasne uznesením č.
105/2015 schválili vyradenie poškodeného, resp. nefunkčného majetku materskej školy podľa
predloženého súpisu majetku.
BOD 13
Starosta obce informoval poslancov OZ, že riadiaci orgán pre operačný program Ľudské
zdroje zverejnil výzvu na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt ohľadom terénnej
sociálnej práce. Poslanci OZ po diskusii uznesením č. 108/2015 súhlasia s predĺžením zmluvy
pre terénne sociálne pracovníčky do konca marca 2016 a to podľa pracovného úväzku, ktorý
doporučí regionálna koordinátorka terénnej sociálnej práce Ing. Mgr. Ľubica Froncová.
Hlasovanie: Za: 6, Proti:0, Zdržal sa:3 – Ing. Juliana Arvaiová, Ing. Tomáš Vindt, Dušan
Kmec
Poslanci OZ zároveň doporučujú, aby na prvé zasadnutie OZ Valaliky v roku 2016 boli
pozvané terénne sociálne pracovníčky spolu s Ing. Mgr. Ľubicou Froncovou.
BOD 14
a) poslanci informovali ohľadom problému výpadku verejného osvetlenia, konkrétne na
križovatke ulíc Vŕbová-Podlesná, na Plotovej ul. a na Nábrežnej ul.
b) poslanec Dušan Kmec vyjadril potrebu vypracovania VZN obce Valaliky o zákaze
používania pyrotechnických výrobkov

c) p. Miroslav Hodermarský – občan obce Valaliky upozornil a informoval prítomných
ohľadom problému prechádzania áut z Čorgovskej ul. smerom na Lomenú ul. cez
chodník pre chodcov popri blízkemu potôčiku, čím je značne poškodený terén popri
vedúcemu chodníku

Overovatelia zápisnice:
Ing. Vladimír Hudák
Ing. Tomáš Vindt
Ing. Štefan Petrík
starosta obce
Zapísala:
Ing. Lenka Buzogová
Vo Valalikoch, 15.12.2015
Prílohy:
- pozvánka
- prezenčná listina
- kontrola plnenia uznesení
- uznesenia
- Rozpočtové opatrenie č. 8/2015

