ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ Valaliky dňa 24.07.2013
Prítomní:
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
Ing. Ondrej Palenčár, zástupca starostu obce
Martin Tóth, poslanec
Jozef Kacvinský, poslanec
Paulina Kacvinská, poslankyňa
Dušan Kmec, poslanec
Ing. Vladimír Hudák, poslanec
Ing. Mgr. Jana Pelegrin, prednostka úradu
Ing. Miriama Hakelová, PhD., zamestnanec Obecného úradu Obce Valaliky
Bc. Marcela Šutoová, zamestnanec Obecného úradu Obce Valaliky
Ospravedlnení:
Ing. Ladislav Nyulászi, hlavný kontrolór obce
Jozef Klučár, poslanec
Peter Jakab, poslanec
Gabriel Eliáš, poslanec
Roman Leško, poslanec
Neprítomní:
Bc. Marcel Ulik, 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 19.06.2013
6. VZN č. 4/2013 o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na
území obce Valaliky
7. VZN č. 5/2013 o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce Valaliky
8. VZN č. 6/2013 o chove a držaní psov na území obce Valaliky
9. Dodatok ku zmluve o výkone správy majetku obce uzatvorenej s VVS a.s.
10. Majetko – právne vysporiadanie miestnej komunikácie – Seminárska a odkúpenie
časti pozemku pred autobusovou zastávkou v časti Košťany v smere do Košíc
11. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre HC Valaliky
12. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) s VSD a.s.
13. Organizačný poriadok Obecného úradu Obce Valaliky
14. Rôzne
15. Uznesenia
16. Záver

BOD 1 – 4
Zasadnutie zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Jozefa Kacvinského a Martina Tótha. Za zapisovateľku určil Ing. Hakelovú, PhD..
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení poslanci Paulína Kacvinská a Ing. Vladimír
Hudák.
Uznesenie č. 64/2013, hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.
Program zasadnutia bol jednohlasne schválený uznesením č. 65/2013.
BOD 5
Kontrola plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia dňa 19.06.2013 tvorí prílohu zápisnice.
Jednohlasne schválené uznesením č. 66/2013.
BOD 6
Prednostka obce predstavila návrh VZN 4/2013 o zákaze predaja, podávania a požívania
alkoholických nápojov na území obce Valaliky. Poslanci diskutovali hlavne o verejnom
priestranstve futbalového ihriska. VZN schválili bez pozmeňujúcich pripomienok, na základe
jednohlasne schváleného uznesenia č. 67/2013.
BOD 7
Návrh VZN č. 5/2013 o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce Valaliky predniesla Bc. M. Šutoová.
Poukázala na zmeny, občania podpisujú vyhlásenia, že majú na svojom pozemku
kompostovisko. Návrh bol prerokovaný bez pozmeňujúcich pripomienok, na základe
jednohlasne schváleného uznesenia č. 68/2013.
BOD 8
Bc. M. Šutoová predstavila návrh VZN č. 6/2013 o chove a držaní psov na území obce
Valaliky, zmena sa týka evidovania psov, vodenia psov a znečisťovania verejných
priestranstiev. Návrh bol prerokovaný bez pozmeňujúcich pripomienok, na základe
jednohlasne schváleného uznesenia č. 69/2013.
BOD 9
Poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 70/2013, predmetom ktorého je Dodatok ku
zmluve o výkone správy majetku obce medzi Obcou Valaliky a VVS a.s.. Z dôvodu novej
povinnosti vlastníka vodovodu je potrebné požiadať ÚRSO o registráciu. Predmetným
dodatkom bude táto povinnosť delegovaná na VVS. Dodatok zmluvy podpísal starosta obce
Valaliky.
BOD 10
Odkúpenie pozemkov parcela č. KNC 213/8, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 583
m2 a parcela č. KNC 213/29, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 137 m2 k.ú.
Valaliky podľa geometrického plánu č. 93/2011, ktorý vypracoval Marián Tóth –
GEOTOMA, Záhradná 8, Valaliky od Rímsko – katolíckej cirkvi – Kňazský seminár (v
Košiciach), Hlavná 91, Košice poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 71/2013. Cena za
odkúpenie pozemkov zatiaľ nie je určená.

BOD 11
Poslanci rokovali o dotácii pre HC Valaliky. HC Valaliky v žiadosti uvádza svoj rozpočet na
túto časť sezóny – 2640,- eur na tréningy, 248,- eur na dresy. Poslanci navrhovali poskytnúť
dotáciu vo výške polovice uvedeného rozpočtu. Zhodli sa na výške 2000,- eur, táto dotácia je
však viazaná len na prenájom hokejovej haly. Poslanci jednohlasne schválili dotáciu
uznesením č. 72/2013.
BOD 12
Poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 73/2013 o uzatvorení Zmluvy o uzavretí budúcej
zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) medzi Obcou Valaliky a Východoslovenskou
distribučnou a.s. na zriadenie vecného bremena bezodplatne. Ide o podzemné elektrické
vedenie a príslušenstvo pre p. Hudáka na Slnečnej ulici/Okružnej ulici.
BOD 13
Starostom obce bol vypracovaný nový organizačný poriadok obecného úradu, z dôvodu
vzniku novej pracovnej pozície asistentka. Doteraz túto funkciu vykonávala prednostka úradu.
Organizačný poriadok Obecného úradu Obce Valaliky poslanci berú na vedomie jednohlasne
uznesením č. 74/2013.
BOD 14
a) Rekonštrukcia MŠ Poľná si vyžiadala ďalšie neodkladné rekonštrukčné práce, čím sa
plánovaný rozpočet tejto investície navýši o 14 000,- eur. Príjmy budú plynúť
z vrátenia DPH oplotenia FC a iné príjmy. Rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice.
Rozpočtové opatrenie č. 4/2013 jednohlasne odsúhlasili všetci poslanci uznesením č.
75/2013.
b) Občania podali petičnú listinu, kde žiadajú o výhybňu na Lúčnej ulici vo Valalikoch.
Starosta požiadal o odborné stanovisko k petícii ÚDI Košice, ktoré po kontrole zistilo,
že petícia bola oprávnená. Preto poslanci navrhli vypracovanie projektovej
dokumentácie na výhybňu na Lúčnej ulici. Za vypracovanie projektovej dokumentácie
na zriadenie výhybne a obratiska na Lúčnej ulici sa zhodli poslanci jednohlasne
uznesením č. 76/2013.
c) Slovenský pozemkový fond k žiadosti o delimitáciu pozemkov zaslal stanovisko, že
k parcele KN E č. 111, kde žiadajú doložiť doklady o vzniku cintorína
v Bernátovciach. Všetci poslanci uznesením č. 77/2013 prehlasujú, že na základe
knižnej publikácie „Valaliky od najstarších čias po súčasnosť“, ktorej autorkou je
Mgr. Anna Tkáčová vydanou v roku 1998 sa vznik cintorína v miestnej časti
Bernátovce datuje k roku 1868.
d) Starosta obce dostal ponuku bezplatne na skúšku vymeniť klasické verejné osvetlenie
za LED svietidlá. Poslanci OZ navrhli, že vrámci ušetrenia energie v obci vymeniť
klasické verejné osvetlenie LED svietidlami Hlavnej ulici vo Valalikoch na úseku od
MŠ Valaliky v Buziciach po križovatku s Kostolnou ulicou. Poslanci zhodnotia
efektívnosť tejto výmeny.
e) V súčasnosti prebieha aktualizácia internetovej stránky obce. Územný plán obce nie je
vypracovaný v digitalizovanej podobe, starosta sa informoval o cene za vypracovanie
UPO, výška sa pohybuje od 7000,- - 8000,- eur. Preto poslanci nedoporučujú
vypracovanie digitalizovaného Územného plánu obce Valaliky v súčasnosti.
f) Starosta informoval o riešení projektu kanalizácia Valaliky, Geča.
g) Starosta informoval o stavbe oporného múru na Hornej úvrati. Poslanec Kacvinský
upozornil na potrebu úpravy cesty pri opornom múre na Hornej úvrati. Zobrané na
vedomie a pri úprave miestnych komunikácií sa opraví.

h) Poslanec Kacvinský sa informoval o závore na ulici Na balotách – ide o súkromný
pozemok, preto je rampa oprávnená.
i) Poslanec Kmec sa informoval o pemze na Slnečnej ulici – ide o materiál zakúpený od
USS pre rozšírenie ulice Slnečná.
j) Poslanec Kmec navrhol výsadbu stromčekov na ulici Staničná. Návrhu sa vyhovie.
k) Poslankyňa Kacvinská sa informovala o vodovodnej prípojke ZUŠ, starosta oboznámil
z priebehom riešenia projektu, je potrebný podpis správcu farnosti, ktorý je
momentálne na dovolenke.
l) Sfunkčnenie fontány v parku prof. Hlaváča je v riešení, neustále sa vyskytuje problém
s elektrinou v súvislosti s vysokou vlhkosťou v strojovni.
m) Poslanec Kmec upozornil na potrebu úpravy zelene v parku prof. Hlaváča a detskom
svete. Starosta zabezpečil odstránenie nedostatkov.
n) Poslanci dostali k dispozícii vlastné prihlasovacie meno a heslo na internetovú
diskusiu vrámci obecnej internetovej stránky. Majú možnosť spolu diskutovať
o materiáloch na zasadnutia obecného zastupiteľstva, resp. o iných problémoch obce.
Pod svojim menom sa vedia prihlásiť do priečinka, kde sú informácie a materiály
k rokovaniam.

Overovatelia zápisnice:
Martin Tóth
Jozef Kacvinský
Ing. Štefan Petrík
starosta obce
Zapísala:
Ing. Miriama Hakelová, PhD.
Vo Valalikoch, 24.07.2013

Prílohy:
- pozvánka
- prezenčná listina
- kontrola plnenia uznesení
- VZN č. 4/2013, VZN č. 5/2013, VZN č.6/2013
- rozpočtové opatrenie 4/2013

