ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ Valaliky dňa 19.06.2013
Prítomní:
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
Ing. Ladislav Nyulászi, hlavný kontrolór obce
Jozef Klučár, poslanec
Martin Tóth, poslanec
Jozef Kacvinský, poslanec
Peter Jakab, poslanec
Paulina Kacvinská, poslankyňa
Dušan Kmec, poslanec,
Gabriel Eliáš, poslanec
Ing.Mgr. Jana Pelegrin, prednostka úradu
Mária Vavreková, zamestnanec Obecného úradu Obce Valaliky
Neprítomní:
Ing. Vladimír Hudák, poslanec
Roman Leško, poslanec
Bc. Marcel Ulik, poslanec
Ing. Ondrej Palenčár, zástupca starostu obce
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 22.05.2013
6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2012
7. Záverečný účet obce za rok 2012
8. Schválenie zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Valaliky
9. Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy o prenájme nebytových priestorov uzatvorenou
s Miroslavou Stančíkovou, bytom Sídlisko 6, Čaňa
10. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Cumulus s.r.o., Rastislavova 45, Košice
11. Rôzne
12. Uznesenia
13. Záver
BOD 1 – 4
Zasadnutie zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Jozefa Kacvinského a Dušana Kmeca. Za zapisovateľku určil prednostku úradu.
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení poslanci Jozef Klučár a Peter Jakab.
Uznesenie č. 55/2013, hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 2 (Jakab, Klučár).
Program zasadnutia bol jednohlasne schválený uznesením č. 56/2013.
BOD 5
Kontrola plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia dňa 22.05.2013 tvorí prílohu zápisnice.
Jednohlasne schválené uznesenie č. 57/2013.

BOD 6
Odborné stanovisko tvorí prílohu k zápisnici. Hlavný kontrolór skonštatoval, že záverečný
účet je v súlade s príslušnými zákonmi a odporúča ho na schválenie zastupiteľstvu.
BOD 7
Návrh záverečného účtu predložila Mária Vavreková. Tvorí prílohu zápisnice. Bez
pripomienok schválený uznesením č. 58/2013, jednohlasne.
BOD 8
Starosta obce informoval o predložených podkladoch týkajúcich sa zmien a doplnkov č. 3
k Územnému plánu obce. Boli spracované v súlade so schváleným zadaním na vypracovanie
zmien a doplnkov k územnému plánu. K určitému zdržaniu v procese verejného prerokovania
došlo v dôsledku toho, že obec bola povinná zadať spracovanie protihlukovej štúdie v oblasti
pri futbalovom ihrisku a z dôvodu, že Národná diaľničná spoločnosť a.s. upozornila na zmenu
miesta výstavby budovy správy a údržby diaľnic. Tieto zmeny boli zapracované do zmien
a doplnkov územného plánu.
Jednohlasne schválené uznesenie č. 59/2013.
BOD 9
Miroslava Stančíková požiadala o ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových
priestorov – kaderníctvo, dohodou k 24.08.2013. Poslanci žiadosti vyhoveli, jednohlasne
schválené uznesenie č. 60/2013.
BOD 10
Na ostatnom zasadnutí OZ schválilo, že prenájom priestorov – bývalá galéria spoločnosti
Cumulus s.r.o. je prípadom hodným osobitného zreteľa. Nájomná cena na prenájom
nehnuteľnosti bola stanovená vo výške 11,38 €/m2rok, čo zodpovedá výške nájmu za
priestory, ktoré v súčasnosti spoločnosť Cumulus užíva.
Jednohlasne schválené uznesenie č. 61/2013.
BOD 11
Ing. Vlasta Syrová, bytom Ostravská 4, Košice požiadala o odkúpenie časti pozemku parcela
č. KNC 1245 k.ú. Valaliky. Tejto žiadosti nebolo vyhovené z dôvodu, že vlastníkom pozemku
je Slovenský pozemkový fond.
Jednohlasne schválené uznesenie č. 62/2013.
Slovenský zväz chovateľov, Oblastný výbor Košice – okolie požiadal o finančný príspevok na
organizáciu celoštátnej výstavy mláďat králikov a hydiny. Starosta poslancov informoval, že
SZCHO Geča bez nároku na finančný príspevok sa zúčastňuje rôznych podujatí
organizovaných obcou. Poslanci schválili finančný príspevok vo výške 500 €.
Jednohlasne schválené uznesenie č. 63/2013.
Starosta obce informoval:
- o vybudovanom kanáli medzi jazerom v obci Čaňa a riekou Hornád,
- prípravách na Valalický jarmok, ktorý sa uskutoční 29.06.2013,
- o prebiehajúcich úpravách verejných priestranstiev v obci z dôvodu konania sa
primícií Petra Gažiho,
- o prevzatí staveniska – oporný múr na ulici Horná Úvrať spoločnosťou BA+KA s.r.o.,
ktorá vyhrala súťaž na zákazku s nízkou hodnotou,

-

o plánovanej výstavbe odvodňovacieho rigola na Zvoničnej ulici spoločnosťou
Hydroterm spol. s.r.o. (začatie prác – júl 2013),
o spustení fontány v parku prof. Hlaváča pred primíciami.

Poslanci žiadajú:
- zrealizovať náter lavičiek pred ZŠ Valaliky a v parku prof. Hlaváča,
- aby starosta obce oslovil vo veci vytvorenia umeleckého diela do fontány miestneho
rezbára Ladislava Staňa,
- navrhujú, aby v rámci Dní obce Valaliky a súťaže o najkrajšiu predzáhradku, bol
odmenený špeciálnou cenou Tomáš Čigáš, bytom Hlavná ulica vo Valalikoch,
- v krátkom čase naplniť internetovú stránku obce Valaliky.
Poslanec Kacvinský informoval o činnosti Stolnotenisového oddielu Valaliky.
Overovatelia zápisnice:
Dušan Kmec
Jozef Kacvinský
Ing. Štefan Petrík
starosta obce
Zapísala:
Ing.Mgr. Jana Pelegrin
Vo Valalikoch, 20.06.2013

Prílohy:
- pozvánka
- prezenčná listina
- kontrola plnenia uznesení
- odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
- záverečný účet obce Valaliky za rok 2012

