UZNESENIA
na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Valaliky dňa 27.03.2013
Uznesenie č. 24/2013
OZ volí členov návrhovej a mandátovej komisie: Peter Jakab, Bc. Marcel Ulik.
Uznesenie č. 25/2013
OZ schvaľuje program zasadnutia.
Uznesenie č. 26/2013
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení zo dňa 27.02.2013.
Uznesenie č. 27/2013
OZ schvaľuje, že prenájom časti budovy na parcele č. KNC 5/7 k.ú. Valaliky o výmere 20 m2
pre Máriu Martonovú, bytom Hlavná 58/155, Valaliky je prípadom hodným osobitného
zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu, že táto budova sa nachádza v areáli Základnej školy Valaliky
v blízkosti bytového domu na ulici Hlavnej súpisné číslo 3058 vo Valalikoch, v ktorej má p.
Martonová trvalý pobyt a po stavebných úpravách je možné časť stavby využívať na účely
garáže. Zriadenie garáže v časti budovy bude plniť doplnkovú funkciu k bytovému domu.
Predmetnú budovu užíva Základná škola Valaliky ako sklad starého nábytku.
Uznesenie č. 28/2013
OZ schvaľuje prenájom časti stavby na parcele č. KNC 5/7 k.ú. Valaliky o výmere 20 m2 pre
Máriu Martonovú, bytom Hlavná 58/155, Valaliky za cenu 4 €/m2rok.
Uznesenie č. 29/2013
OZ schvaľuje odkúpenie pozemkov parcela č. KNC 1302/34, druh: orná pôda o výmere 135
m2 k.ú. Valaliky a parcelu č. KNC 1302/39, druh: orná pôda o výmere 17 m2 k.ú. Valaliky
zapísaných na LV č. 2301 vo vlastníctve Imricha Lukáča, bytom Kostolná 56, Valaliky za
účelom majetko-právneho vysporiadania miestnej komunikácie Poľná ulica za kúpnu cenu 3
€/m2.
Uznesenie č. 30/2013
OZ schvaľuje odkúpenie pozemku parcela č. KNC 1302/65, druh: orná pôda o výmere 128 m2
k.ú. Valaliky vo vlastníctve Evy Kováčovej, bytom Trieda SNP č. 31, Košice podľa GP č.
136/2009, ktorý vypracoval Kiss Štefan, geodetická kancelária, Južná trieda 82, Košice za
účelom rozšírenia miestnej komunikácie Poľná ulica za kúpnu cenu 3 €/m2.
Uznesenie č. 31/2013
OZ schvaľuje odkúpenie pozemku parcela č. KNC 551/43, druh: orná pôda o výmere 1194 m2
k.ú. Valaliky v podielovom spoluvlastníctve:
- Simony Imrišovej, bytom Šancová 4025/84, Bratislava,
- Daniely Hudecovej, bytom Bazovského 13, Bratislava,
- Ing. Milana Kunu, bytom Palugyayho č. 32/17, Liptovský Mikuláš,
- MUDr. Dagmar Imrišovej, bytom Mojzesova 419/18, Partizánske,
- Kláry Krčmeryovej, bytom Moyzesova 22, Košice,
- MUDr. Ľubice Veselej, bytom Moyzesova 22, Košice,
- Milana Mentela, bytom Horská 1307/37, Partizánske

v zmysle GP č. 64/2012, ktorý vypracoval Marián Tóth – GEOTOMA, Záhradná 8, Valaliky
za účelom rozšírenia miestnej komunikácie Slnečná ulica za kúpnu cenu 3 €/m2.
Uznesenie č. 32/2013
OZ schvaľuje, že prenájom časti nebytových priestorov v objekte Materskej školy Valaliky,
súpisné číslo 4166, Poľná 4, Valaliky na parcele č. KNC 390/5 k.ú. Valaliky o výmere 6 m2
pre Cumulus s.r.o. Rastislavova 45, Košice je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle
§9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu, že tento priestor nadväzuje na nebytové priestory, ktoré v súčasnosti Cumulus s.r.o.
užíva na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2008 zo dňa 18.02.2008 a ktoré
prevádzkovateľ rehabilitácie potrebuje pre zriadenie ďalšej miestnosti – masérne. Priestor sa
získa z terajšieho komunikačného priestoru na druhom nadzemnom podlaží, odčlenením
ktorého nedôjde k narušeniu funkcie predmetného komunikačného priestoru.
Uznesenie č. 33/2013
OZ schvaľuje prenájom časti nebytových priestorov v objekte Materskej školy Valaliky,
súpisné číslo 4166, Poľná 4, Valaliky na parcele č. KNC 390/5 k.ú. Valaliky o výmere 6 m2
pre Cumulus s.r.o. Rastislavova 45, Košice za cenu nájmu hlavných priestorov 11,38
€/m2rok.
Uznesenie č. 34/2013
OZ schvaľuje VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Valaliky
bez pozmeňujúcich pripomienok.
Uznesenie č. 35/2013
OZ berie na vedomie informáciu o príprave osláv 50. výročia Základnej školy Valaliky.
Uznesenie č. 36/2013
OZ berie na vedomie informáciu o príprave stretnutia Košťancov pri príležitosti výročia obce
Košťany nad Turcom.
Uznesenie č. 37/2013
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2013 v predloženom znení.
Uznesenie č. 38/2013
OZ schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 04 – 09/2013.
Uznesenie č. 39/2013
OZ schvaľuje odkúpenie pozemku parcela č. KNC 1179/2, druh: záhrady o výmere 1959 m2
zapísaná na LV č. 1649 v spoluvlastníckom podiele 1/112 z celku a pozemku parcela č. KNC
1247/121, druh: záhrady o výmere 429 m2 zapísaná na LV č. 1742 k.ú. Valaliky v BSM
vlastníctve Ing. Jána Bárányho a MUDr. Agnesy rod. Porostockej, obaja bytom Uralská 15,
Košice za kúpnu cenu 5 000 €.
Uznesenie č. 40/2013
OZ rozhodlo, že predaj nehnuteľností parcela č. KN-C 1346/60, druh: orná pôda zapísanej na
LV č. 2217 o výmere 15 m2 v k.ú. Valaliky je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle
ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

a to z dôvodu výstavby stavby R4 Košice – Milhosť – odvodňovacia priekopa, objekt 10000.1, a ktorej výstavba je vo verejnom záujme.
Uznesenie č. 41/2013
OZ schvaľuje predaj nehnuteľností parcela č. KN-C 1346/60, druh: orná pôda zapísanej na
LV č. 2217 o výmere 15 m2 v k.ú. Valaliky kupujúcemu, ktorým je Národná diaľničná
spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, Bratislava, za kúpnu cenu 243,36 € za účelom výstavby
stavby R4 Košice – Milhosť – odvodňovacia priekopa, objekt 100-00.1.
Uznesenie č. 42/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Valaliky v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov určuje s účinnosťou od 1.1.2013 plat starostu Obce Valaliky vo výške
1,5 násobku platu uvedeného v § 3 zákona č. 253/1994 Z.z..

Ing. Štefan Petrík
starosta obce

