ZÁPISNICA zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Valaliky
dňa 09.11.2016 na Obecnom úrade Valaliky
Prítomní:
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
Ing. Ondrej Palenčár, zástupca starostu obce
Helena Jakabová, poslankyňa
Bc. Paulína Kacvinská, poslankyňa
Ing. Juliana Arvaiová, poslankyňa
Ing. Tomáš Vindt, PhD., poslanec
Pavol Weber, poslanec
Dušan Kmec, poslanec
Ing. Vladimír Hudák, poslanec
Jozef Kacvinský, poslanec
Ing. Ladislav Nyulászi, hlavný kontrolór obce
Ing. Mgr. Jana Pelegrin, prednostka úradu
Ospravedlnený:
Roman Leško, poslanec
Neprítomný:
Jozef Klučár, poslanec

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
Voľba mandátovej a návrhovej komisie
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení
Stanovisko Kultúrnej komisie zo zasadnutia dňa 28.09.2016
Návrh VZN č. 8/2016 o záväznej časti Územného plánu obce Valaliky s premietnutím Zmien
a doplnkov č. 4 Územného plánu obce
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 10/2016 – 03/2017
Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti (VVS, a.s.)
Rozšírenie Staničnej ulice – návrh na odkúpenie pozemkov
Ponuka na odkúpenie nehnuteľností (Agro – Valaliky, a.s.)
Rôzne
Uznesenia
Záver

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce. Za zapisovateľku určil prednostku úradu. Za
overovateľov zápisnice poslancov Webera a Jakabovú. Do mandátovej a návrhovej komisie
navrhol poslancov Kmeca a Ing. Arvaiovú.
Na základe návrhu poslanca Kacvinského sa do programu doplnil bod 11a) Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy, Hlavná 165,
Valaliky.
Kontrolu uznesení z ostatného zasadnutia OZ urobil zástupca starostu obce. Tvorí prílohu
zápisnice.

Predsedníčka kultúrnej komisie Bc. Paulína Kacvinská predniesla správu z ostatného
zasadnutia komisie nasledovne. Zasadnutie sa uskutočnilo za účelom riešenia problému
s fungovaním futbalového klubu FC Valaliky. Zasadnutia sa zúčastnil aj Dušan Tóth,
predseda klubu. Komisia prijala nasledovné závery. Navrhuje lepšiu spoluprácu klubu so
základnou školou, prijatie stanov, uskutočňovanie výročných schôdzí, lepšia spolupráca klubu
s rodičmi, spolupráca klubu s STO Valaliky a HC Valaliky.
Starosta informoval, že klubu FC Valaliky sú poskytované finančné prostriedky vždy iba do
výšky predložených účtovných dokladov. Zástupca starostu informoval, že na zasadnutí
kultúrnej komisie bola vyslovená požiadavka, aby hráči za FC Valaliky boli výlučne
z Valalík.
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Valaliky. Starosta obce informoval čo je
obsahom zmien a doplnkov č. 4. Poslankyňa Jakabová navrhla zvýšiť percento zastavanosti
ako aj upustiť od podmienky, že na záhradách sa nebudú môcť stavať rodinné domy.
K tomuto návrhu sa pripojil aj poslanec Kacvinský.
Hlavný kontrolór predniesol návrh kontrolnej činnosti na obdobie 10/2016 až 03/2017. Tvorí
prílohu zápisnice.
Starosta informoval o žiadosti VVS a.s. o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene na pozemky
parcela č. KNE 110/1, KNE 110/2, KNE 114/301 a KNE 114/501 k.ú. Valaliky v rámci
výstavby vodovodu a kanalizácie. Poslanci rozhodli, že vecné bremeno sa môže zriadiť iba na
parcele č. KNC 114/301 k.ú. Valaliky, ktorá sa nachádza na ulici Pri studničke. So zriadením
vecného bremena na ostatných pozemkoch nesúhlasili a žiadajú o vysvetlenie účelu vecného
bremena.
Starosta poslancov informoval o tom, že boli geometrickým plánom odčlenené pozemky pre
rozšírenie miestnej komunikácie Staničná ulica, čo je aj v súlade s Územným plánom.
Starosta informoval o ponuke spoločnosti Agro – Valaliky, a.s. o odpredaj pozemkov v okolí
bytového domu na Hlavnej ulici a taktiež v okolí bytového domu na Čorgovskej ulici.
Poslanci súhlasili s odkúpením pozemkov. Túto ponuku predložila obci Valaliky spoločnosť
Agro – Valaliky, a.s. na základe ústnych a písomných žiadostí o odkúpenie týchto pozemkov.
Predseda Rady školy pri ZŠ a zároveň poslanec Kacvinský informoval o obsahu Správy
o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy. Upozornil na
nárast počtu detí v škole a s tým spojená potreba v budúcnosti rozširovať priestory základnej
školy. Starosta navrhol, že pre tieto účely sú vhodné priestory bývalej školskej jedálne, ktorú
by bolo potrebné zbúrať a na jej základoch vybudovať nové triedy.
V rôznom starosta:
- poďakoval kultúrnej komisii za spoluorganizovanie spomienkovej slávnosti pri
príležitosti 10. výročia úmrtia bývalého správcu farnosti p. Elemíra Nickela,
- informoval poslancov o odmenení darcov krvi – p. Laboš a p. Sedlák,
- informoval o tom, že spoločnosti VVS a.s. bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na
stavbu vodovodu a kanalizácie,
- o ponuke spoločnosti Tiplux s.r.o. LED solárneho osvetlenia. Poslanci súhlasili so
zakúpením týchto svietidiel na cintoríny v Buziciach a Bernátovciach.
- o poruchách na verejnom osvetlení. Porucha bola reklamovaná u dodávateľa.

Poslanec Ing. Vindt upozornil, že približne polovica svetiel v parku prof. Hlaváča nesvieti.
Poslanec Kacvinský navrhol zakúpiť žalúzie do Športovej haly – malá telocvičňa. Starosta
uviedol, že základná škola prostredníctvom normatívneho financovania dostáva finančné
prostriedky aj na prevádzkové náklady, a teda žalúzie by mala zakúpiť škola.
Poslanec Kacvinský upozornil na nedostatok parkovacích miest pred Športovou halou, čo sa
prejavuje najmä počas stolnotenisových turnajov. Navrhol rozšíriť parkovacie miesta smerom
k cintorínu. Starosta informoval, že v tejto časti je plánovaná výsadba drevín a okrasných
rastlín v zmysle projektu a taktiež žiadosti o poskytnutie dotácie z Programu obnovy dediny.
Starosta informoval o žiadosti riaditeľky ZUŠ Valaliky o navýšenie rozpočtu o 19 200 €
z dôvodu zákonného zvyšovania platov učiteľov od septembra 2016 o 6%.
Poslankyňa Kacvinská informovala o plánoch kultúrnej komisie:
- výstava vianočných pozdravov,
- Mikuláš,
- posedenie pri stromčeku pre dôchodcov dňa 15.12.2016.

Zapísala:
Jana Pelegrin
Vo Valalikoch, 16.11.2016

Overovatelia zápisnice:
Helena Jakabová
Pavol Weber

Ing. Štefan Petrík
starosta obce

Prílohy:
Uznesenia
Pozvánka
Prezenčná listina
Návrh uznesení
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Zmeny a doplnky č. 4 UP obce Valaliky – stanovisko Okresného úradu Košice – okolie,
odbor výstavby a bytovej politiky, vyhodnotenie pripomienok, návrh VZN č. 8/2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti
Správa o o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy,
Hlavná 165, Valaliky

