ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ Valaliky dňa 18.09.2013
Prítomní:
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
Ing. Ladislav Nyulászi, hlavný kontrolór obce
Ing. Ondrej Palenčár, zástupca starostu obce
Martin Tóth, poslanec
Jozef Kacvinský, poslanec
Paulina Kacvinská, poslankyňa
Dušan Kmec, poslanec
Ing. Vladimír Hudák, poslanec
Jozef Klučár, poslanec
Peter Jakab, poslanec
Gabriel Eliáš, poslanec
Ing. Miriama Hakelová, PhD., zamestnanec Obecného úradu Obce Valaliky
Ospravedlnení:
Bc. Marcel Ulik, poslanec
Neprítomní:
Roman Leško, poslanec
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Kontrola plnenia prijatých uznesení zo dňa 24.07.2013
6. VZN č. 7/2013 o podmienkach chovu a držania hospodárskych zvierat na území obce
Valaliky
7. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2013
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 10/2013 – 03/2014
9. Rozpočtové opatrenie č. 7/2013
10. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre Východoslovenské múzeum v
Košiciach
11. Žiadosť o predĺženie prenájmu nebytových priestorov - FeLe František Fekete, Biela
8, Valaliky
12. Tlač publikácie „Obce tvoriace dnešné Valaliky v rokoch 1918-1938“
13. Valalická krojovaná paráda
14. Darovacia zmluva v prospech obce Valaliky na časť komunikácie Na Balotách
15. Rôzne
16. Uznesenia
17. Záver

BOD 1 – 4
Zasadnutie zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Jozefa Klučára a Gabriela Eliáša. Za zapisovateľku určil Ing. Hakelovú, PhD..
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení poslanci Ing. Vladimír Hudák a Martin Tóth.
Uznesenie č. 78/2013, hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0.
Program zasadnutia bol jednohlasne schválený uznesením č. 79/2013.
BOD 5
Kontrola plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia dňa 24.07.2013 tvorí prílohu zápisnice a
poslanci ho zobrali na vedomie uznesením č. 80/2013.
BOD 6
Návrh VZN č. 7/2013 o o podmienkach chovu a držania hospodárskych zvierat na území obce
Valaliky, ktorý vypracovala Bc. Marcela Šutoová, predniesol starosta obce. Poukázal na
súvislosti navrhovaného VZN s ostatnými platnými zákonmi, predpismi a nariadeniami.
Návrh bol prerokovaný bez pozmeňujúcich pripomienok, na základe jednohlasne schváleného
uznesenia č. 81/2013.
BOD 7
Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu obce Valaliky k 30.6.2013 spracovala Mária
Vavreková. Poslanci správu plnenia rozpočtu berú na vedomie na základe uznesenia č.
82/2013 jednohlasne.
BOD 8
Na rokovanie OZ obce Valaliky predložil hlavný kontrolór obce Návrh plánu kontrolnej
činnosti na obdobie 10/2013 - 03/2014. Poslanci schvaľujú plán kontrolnej činnosti bez
pripomienok jednohlasne uznesením č. 83/2013.
BOD 9
Mária Vavreková spracovala Rozpočtové opatrenie č. 7/2013 na zmeny rozpočtu obce na rok
2013. Predložené rozpočtové opatrenie OZ schvaľuje jednohlasne bez pripomienok
uznesením č. 84/2013.
BOD 10
Východoslovenské múzeum v Košiciach požiadalo o finančný príspevok na realizáciu
projektov archeologickej expozície. Finančný príspevok nie je možné poskytnúť z dôvodu, že
kultúrne zariadenie nemá sídlo na území obce, čo je v rozpore s rozpočtovými pravidlami.
Preto OZ uznesením č. 85/2013 neschvaľuje finančný príspevok jednohlasne.
BOD 11
František Fekete - FeLe predložil žiadosť o predĺženie prenájmu nebytových priestorov.
Nájomná zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31.12.2013. Na základe Zákona o majetku
obce nie je možné zmluvu predĺžiť bez nového výberového konania. Preto OZ neschvaľuje
žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme kuchyne v budove Obecného úradu jednohlasne
uznesením č. 86/2013.
V súvislosti s vyššie uvedeným obec zvažuje pri vypísaní nového výberového konania na
prenájom kuchyne pri sále Obecného úradu s 3 možnosťami:

a) poskytnutie prenájmu kuchyne jednému nájomcovi na dobu určitú, na základe výberového
konania,
b) poskytovanie priestorov kuchyne cateringovým spoločnostiam, resp. podnikateľom, ktorý
majú na dané podnikanie oprávnenia, v jednotlivých prípadoch podľa požiadaviek
zákazníkov,
c) zamestnanca Obecného úradu vo funkcii prevádzkar, ktorý bude zabezpečovať spoločenské
akcie.
Cieľom má byť všeobecná spokojnosť občanov pri organizovaní svadieb, rodinných osláv a
karov v sále obecného úradu a v obradnej sieni. Starosta obce vypracuje a predloží podmienky
pre vypísanie nového výberového konania (pre druhú z možností, aké podmienky musia byť
splnené z hľadiska hygieny, živnosti, a pod.).
BOD 12
Marek Danko napísal publikáciu s názvom „Obce tvoriace dnešné Valaliky v rokoch 19181938“. Bez nároku na honorár OZ schvaľuje tlač tejto publikácie. Na základe vyhodnotenia
najvýhodnejšej cenovej ponuky od Františka Krivdu, bytom Seňa 171, 044 58 Seňa bude
publikácia vytlačená v mäkkej väzbe v počte 500 ks. OZ schvaľuje tlač publikácie
jednohlasne uznesením č. 87/2013.
BOD 13
Uznesením č. 88/2013 OZ berie na vedomie jednohlasne informáciu o príprave Valalickej
krojovanej parády, ktorá sa uskutoční 13.10.2013, nedeľa o 15.00 v sále Kultúrneho domu vo
Valalikoch. Bude sa niesť v duchu kapusty ako "Dzeň kapusty". V kultúrnom programe
vystúpia Paradne nevesti, Kadlubek a pod.. Akcia sa uskutoční v spolupráci s Abovským
kultúrnym centrom.
BOD 14
OZ nemá námietky proti darovaniu nehnuteľností v prospech obce Valaliky od darujúcich na
základe uznesenia č. 89/2013 jednohlasne. Predmetom darovacej zmluvy sú parcely 1425/27
o výmere 23 m2, 1424/16 o výmere 11 m2, 1426/17 o výmere 6 m2, 1426/18 o výmere 8 m2,
1425/29 o výmere 5 m2, 1425/28 o výmere 17 m2, 1424/13 o výmere 110 m2 - nachádzajúce
sa na časti komunikácie Na Balotách v obci Valaliky.
BOD 15
a) Poslanec Kacvinský informoval o záveroch Rady základnej školy, ktorá sa konala
17.9.2013.
b) Poslanec Kacvinský informoval o stolnom tenise - uskutočnili sa turnaje 29.8. a 6.9.,
ktoré boli organizačne zvládnuté.
c) Poslanci sa informovali o oranžovom značení na uliciach v Buziciach. Ide o značenie
výmeny stĺpov elektrického vedenia, ktoré je v 09/2013 uskutočňované v časti Buzice
a Bernátovce. Dopĺňa sa transformátor, aby sa zamedzilo výpadkom elektrickej
energie. V roku 2014 je takáto činnosť naplánovaná aj pre časť Všechsvätých.
d) Starosta informoval o možnosti vyhlásiť verejnú súťaž na výmenu svietidiel verejného
osvetlenia za nové LED technológie.
e) Starosta informoval o stavbe oporného múru na Hornej úvrati, resp. s plnením zmluvy
o dielo.
f) Poslanci navrhujú vrátenie v záručnej dobe merača rýchlosti z Hlavnej ulice, ktorý je
väčšinu času nefunkčný.
g) Poslanec Kmec navrhol výsadbu stromčekov na ulici Staničná. Poslanci návrh
podporili.

h) Poslankyňa Kacvinská sa informovala o možnosti pochovávať v Dome smútku. Obec
dá podnet a pripraví všetky potrebné náležitosti, aby táto možnosť bola reálna.
i) Fontána v parku prof. Hlaváča je funkčná.
j) Poslanec Kmec upozornil na oplotenie Základnej školy, je potrebný nový náter a
pripravenie zámku na bráne.
k) Poslanci navrhujú, aby sa na cintorínoch vytvoril urnový háj, resp. kolumbárium.
Starosta prekonzultuje možnosti riešenia s architektom a predloží návrhy na
nasledujúcom zasadnutí OZ.

Overovatelia zápisnice:
Martin Tóth
Jozef Kacvinský
Ing. Štefan Petrík
starosta obce
Zapísala:
Ing. Miriama Hakelová, PhD.
Vo Valalikoch, 19.09.2013

Prílohy:
- pozvánka
- prezenčná listina
- kontrola plnenia uznesení
- VZN č. 7/2013
- rozpočtové opatrenie č. 7/2013

