ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ Valaliky dňa 28.10.2015
Prítomní:
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
Ing. Ladislav Nyulászi, kontrolór
Ing. Ondrej Palenčár, zástupca starostu obce
Ing. Juliana Arvaiová, poslankyňa
Ing. Vladimír Hudák, poslanec
Jozef Kacvinský, poslanec
Bc. Paulína Kacvinská, poslankyňa
Dušan Kmec, poslanec
Ing. Tomáš Vindt, poslanec
Pavol Weber, poslanec
Jozef Kľučár, poslanec
Ing. Lenka Buzogová, zamestnanec Obecného úradu Obce Valaliky
Ospravedlnení: Helena Jakabová
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. Preklenutie obdobia (cca 2 mesiace) poskytnutím finančných prostriedkov na mzdové
výdavky terénnej sociálnej práce do začiatku nového projektu
7. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy,
Hlavná 165, Valaliky za školský rok 2014-2015
8. Žiadosť o odkúpenie časti parcely KNC č. 1102- Ján Arvai, Lomená 41, 044 13
Valaliky
9. Stanovisko stavebnej komisie obce Valaliky zo zasadnutia zo dňa 07.10.2015
10. Delegovanie členov Rady škôl
11. Príprava plánu investičnej výstavby na rok 2016
12. 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 Roman Leško uznesením č.
82/2015, hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0, dotknutí 2.

Program zasadnutia bol jednohlasne schválený uznesením č. 83/2015. Zástupca starostu obce
Ing. Ondrej Palenčár vykonal kontrolu plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia OZ Valaliky
zo dňa 23.09.2015, ktorú poslanci OZ jednohlasne zobrali na vedomie uznesením č. 84/2015.
Na zasadnutie OZ Valaliky sa dostavil poslanec Dušan Kmec v čase o 17:15 hod.
BOD 5
Obec Valaliky vstúpila do Národného projektu terénnej sociálnej práce 01.07.2013. Tento
projekt končí 31.10.2015 a nový nadväzujúci projekt by sa mal začať 01.01.2016, pričom
výzva nového národného projektu, ktorý by obsahovo nadväzoval na končiaci sa projekt by
mala byť vyhlásená do konca tohto roka. Poslanci OZ Valaliky na zasadnutí riešili problém
preklenutia cca 2 mesiacov do začiatku nového projektu.
Poslanci OZ uznesením č. 90/2015 schválili poskytnutie finančných prostriedkov na terénne
sociálne pracovníčky na mesiace november a december 2015 na úhradu mzdových
a odvodových povinností a to do výšky minimálnej mzdy.
Hlasovanie: Za:9, Proti:0, Zdržal sa:1- Ing. Tomáš Vindt
BOD 6
Riaditeľka Základnej školy Valaliky Mgr. Katarína Sýkorová predložila poslancom OZ
Valaliky Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
školy, Hlavná 165, Valaliky za školský rok 2014-2015. Predseda Rady školy pri Základnej
škole Valaliky Jozef Kacvinský bližšie informoval poslancov ohľadom tejto správy a jej
základných častiach. Poslanci OZ Valaliky schválili Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Hlavná 165, Valaliky za školský rok 20142015 uznesením č. 86/2015.
Hlasovanie: 9, Proti:0, Zdržal sa:0, Neprítomný:1 – Bc. Paulína Kacvinská
BOD 7
Starosta obce oboznámil poslancov OZ o žiadosti o odkúpenie časti parcely KNC č. 1102- Ján
Arvai, Lomená 41, 044 13 Valaliky zo dňa 19.10.2015. Poslanci OZ Valaliky uznesením č.
91/2015 uložili Stavebnej komisii vypracovať stanovisko ku žiadosti Jána Arvaia, Lomená 41,
044 13 Valaliky o odkúpenie časti parcely KNC č. 1102.
Hlasovanie: Za: 8, Proti:0, Zdržal sa: 1 – Ing. Juliana Arvaiová, Neprítomný:1-Bc. Paulína
Kacvinská
BOD 8
Predseda Stavebnej komisie obce Valaliky Pavol Weber oboznámil prítomných so
stanoviskom Stavebnej komisie zo zasadnutia zo dňa 07.10.2015 .
Poslanci OZ uznesením č. 85/2015 zobrali na vedomie stanovisko Stavebnej komisie zo dňa
07.10.2015 ohľadom:
a) žiadosti o refundáciu stavebných prác pri rekonštrukcii nebytových priestorov obce,
resp. žiadosti o pozastavenie prenájmu predajne mäsa a mäsových výrobkov- Ing.
Štefan Fetyko – Mäso Medzibodrožie, Pavlovo 67, 076 35 Svätá Mária
b) žiadosti o odkúpenie pozemku parcela č. 921/6 – Ing. Marta Pustaiová, Nábrežná 1,
044 13 Valaliky
c) návrhu na prestrešenie pódia za zdravotným strediskom.
Hlasovanie: Za:9, Proti:0, Zdržal sa:0, Neprítomný:1 – Bc. Paulína Kacvinská

BOD 9
Poslanci OZ uznesením č. 87/2015 schválili:
a) v zmysle čl. 6 Nájomnej zmluvy č. 1/2015 uzatvorenej medzi obcou Valaliky
a nájomcom Ing. Štefanom Fetykom – Mäso Medzibodrožie, Pavlovo 67, 076 35
Svätá Mária úhradu vo výške 1.180,- € ako nutnú opravu v prenajímaných priestoroch,
ktorú nájomca zrealizoval na vlastné náklady,
b) ukončenie Nájomnej zmluvy č. 1/2015 medzi obcou Valaliky a nájomcom Ing.
Štefanom Fetykom – Mäso Medzibodrožie, Pavlovo 67, 076 35 Svätá Mária dohodou
ku dňu 30.09.2015
Hlasovanie: Za:8, Proti:0, Zdržal sa:1- Ing. Juliana Arvaiová, Neprítomný:1-Bc. Paulína
Kacvinská
BOD 10
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na prestrešenie pódia za zdravotným strediskom.
Poslanci OZ sa s týmto návrhom oboznámili a odporúčajú, aby projektant pracoval na
predloženom návrhu s možnosťou väčšieho rozšírenia pódia.
BOD 11
Poslanci OZ uznesením č. 88/2015 delegovali za člena Rady školy pri Materskej škole, Poľná
4, Valaliky poslanca Jozefa Kľučára a odvolali Ing. Marcela Ulika, nakoľko už nie je
poslancom OZ Valaliky.
Hlasovanie: Za:8, Proti:0, Zdržal sa:0, Dotknutý:1-Jozef Kľučár, Neprítomný:1-Bc. Paulína
Kacvinská
BOD 12
Starosta obce oboznámil poslancov OZ ohľadom Plánu investičnej výstavby na rok 2016,
ktorý zahŕňa tieto body:
1. Zníženie energetickej náročnosti (zateplenie) budovy OcÚ a KD
2. Chodník na Kokšovskej ulici
3. Komunitné centrum, materské centrum
4. Rozšírenie MŠ Všechsvätých
5. Rozšírenie ulice Pri studničke
Poslanci OZ jednohlasne uznesením č. 89/2015 schválili Plán investičnej výstavby na rok
2016.
BOD 13
Starosta obce informoval poslancov ohľadom prípravy Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja (PHSR) obce Valaliky. V súvislosti so spracovaním strategicko-rozvojovej časti
PHSR obce Valaliky poslanci v spolupráci so starostom spracovali projektové zámery, ktoré
by sa mali v obci zrealizovať v nasledujúcich siedmych rokoch a mali by okrem investičných
projektov zahŕňať aj projekty týkajúce sa organizovania rôznych podujatí, vzdelávania,
záujmových spolkov a pod. K príprave PHSR obce Valaliky je potrebné vytvorenie
základného riadiaceho tímu a minimálne troch pracovných skupín- hospodárskej, sociálnej

a environmentálnej. Členov riadiaceho tímu a jednotlivých skupín doplnili poslanci OZ
v spolupráci so starostom obce.
BOD 14
• starosta obce informoval poslancov OZ o priebehu kanalizácie:
- problém je pri železničnej stanici s vybudovaním stokovej siete
- asfaltovanie je zrealizované na Topoľovej ul., Potočnej ul., na časti Rosnej ul., na časti
Slnečnej ul., na časti Kostolnej ul. a na takmer celej Okružnej ul.
- 30.11.2015 by mala byť ukončená stavba ohľadom kanalizácie, následne bude
preberacie konanie v trvaní 1 mesiac, kolaudácia celej stavby ohľadom kanalizácie sa
predpokladá v termíne február až marec 2016
• poslankyňa Ing. Juliana Arvaiová sa informovala ohľadom novej časti Slnečnej ulice,
konkrétne, že kedy bude aj tam dobudovaná kanalizácia – obec písomne požiadala
investora VVS, a.s. o dobudovanie kanalizácie na Slnečnej ulici. VVS, a.s. prisľúbili
dobudovať predmetnú stoku z vlastných zdrojov v roku 2016.
• starosta informoval poslancov o:
- texte, ktorý je potrebné zapísať do obecnej knižnice za rok 2014, zároveň ho starosta
obce dal na posúdenie Kultúrno-sociálnej komisii obce Valaliky
- liste od Východoslovenskej distribučnej, a.s. ako reakcie na žiadosť obce Valaliky na
riešenie problémov častých výpadkov elektrickej energie v obci. Pracovníci
Východoslovenskej distribučnej, a.s. vykonali mimoriadne pochôdzky danej
distribučnej siete, prípojok a zariadení pripojených do distribučnej sústavy v cudzom
majetku , dočasne zmenili základné zapojenie distribučnej sústavy a zabezpečili
monitorovanie prechodných javov s cieľom identifikovať príčinu, situáciu naďalej
monitorujú
- plánovanom prerušení distribúcie elektriny na Lomenej ulici z dôvodu výmen a opráv
na stĺpoch vysokého napätia
- projekte na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Valaliky, ktorý nebol zatiaľ zo
strany Ministerstva hospodárstva SR vyhodnotený
• starosta obce poďakoval poslancom, členom komisií a zamestnancom obce za zdarný
priebeh divadelného predstavenia Slovenského komorného divadla v Martine 1+1=3,
ktoré sa konalo dňa 23.10.2015
• poslanec Jozef Kľučár informoval o padnutej informačnej tabuli na cintoríne v časti
Buzice a o potrebe výrubu stromu na tomto cintoríne
• poslanec Ing. Tomáš Vindt informoval o potrebe odstránenia kameňov, kolíkov
a podobných predmetov z verejných priestranstiev obce a o suchých stromoch na
verejnom priestranstve-Čorgovská ul. a na Podlesnej ul. pri kríži
• poslanci vyjadrili potrebu riešenia problému s voľným pobehovaním túlavých psov po
obci

Overovatelia zápisnice:
Ing. Vladimír Hudák
Ing. Tomáš Vindt
Ing. Štefan Petrík
starosta obce
Zapísala:
Ing. Lenka Buzogová
Vo Valalikoch, 30.10.2015
Prílohy:
- pozvánka
- prezenčná listina
- kontrola plnenia uznesení
- uznesenia
- Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy,
Hlavná 165, Valaliky za školský rok 2014-201

