ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Valaliky zo dňa 22.05.2013
Prítomní:
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
Ing. Ondrej Palenčár, zástupca starostu
Ing. Vladimír Hudák, poslanec
Jozef Klučár, poslanec
Martin Tóth, poslanec
Jozef Kacvinský, poslanec
Bc. Marcel Ulik, poslanec
Paulina Kacvinská, poslankyňa
Dušan Kmec, poslanec
Gabriel Eliáš, poslanec
Ing. Ladislav Nyulászi, hlavný kontrolór obce
Ing.Mgr. Jana Pelegrin, prednostka úradu
Jozef Strýček, Pri studničke 10, Valaliky
Neprítomní:
Peter Jakab, poslanec
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 uznesení
6. Rozšírenie miestnej komunikácie Pri studničke
7. Informácia o oslavách 50. výročia vzniku Základnej školy Valaliky
8. Oprava výtlkov na miestnych komunikaciách
9. Informácia o prípravách na Dni obce Valaliky
10. Návšteva partnerskej obce Košťany nad Turcom
11. Rozpočtové opatrenie č. 3/2013
12. Rôzne
13. Uznesenia
14. Záver
Bod 1 – 4
Zasadnutie zastupiteľstva viedol starosta obce. Za overovateľov zápisnice určil poslancov
Gabriela Eliáša a Jozefa Klučára, za zapisovateľku prednostku úradu.
Do návrhovej a mandátovej komisie navrhol poslancov Martina Tótha a Jozefa Klučára.
Prijaté uznesenie č. 43/2013, hlasovanie: za 6 poslancov, proti 0, zdržal sa: 2 (Tóth, Klučár).

Program zasadnutia bol schválený bez zmien uznesením č. 44/2013. Hlasovanie: za 8, proti 0,
zdržal sa 0.
Bod 5
Kontrolu uznesení previedol zástupca starostu obce, tvorí prílohu zápisnice. Jednohlasne
schválené uznesenie č. 45/2013.
Uznesenie č. 46/2013. Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0.
Bod 6
Na predchádzajúcich zasadnutiach zastupiteľstva poslanci odsúhlasili zadanie vypracovania
projektu na rozšírenie miestnej komunikácie Pri studničke ako aj zadanie spracovania
geometrického plánu. Starosta obce upozornil poslancov na zmenu oproti pôvodnému
projektu, ktorá spočíva v zahrnutí do geometrického plánu aj rozšírenie komunikácie o
novovzniknutú parcelu KNC 1297/24 k.ú. Valaliky vo vlastníctve Imricha Orlovského
a manželky Jany, obaja bytom Toryská 4, Košice. Táto zmena sa uskutočnila na žiadosť p.
Orlovského, ktorý požadoval zabezpečenie prístupu k pozemku parcela KNC 216/1 k.ú.
Valaliky.
Poslanci schválili uznesením č. 46/2013 odkúpenie pozemkov v zmysle vypracovaného
geometrického plánu za kúpnu cenu 3 €/m2 pre vlastníkov, ktorými sú fyzické osoby.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0.
Bod 7
Oslavy výročia založenia ZŠ Valaliky sa konali 8.5.2013. V rámci osláv škola organizovala
koncert v sále kultúrneho domu, na ktorý boli pozvaní čestní hostia. Po koncerte sa
uskutočnila recepcia v bývalej sobášnej sále. V rámci osláv boli ocenení pedagogickí
a nepedagogickí zamestnanci školy, ktorí pracovali v škole viac ako 20 rokov. Taktiež sa
počas osláv uskutočnila akcia pre deti s názvom Týždeň detských radostí, ktorej sa zúčastnili
žiaci z Valalík, Košťan nad Turcom a českých Košťan.
Poslanci vzali informáciu na vedomie uznesením č. 47/2013. Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal
sa 0.
Bod 8
Na základe cenových ponúk predložených uchádzačmi v rámci zákazky s nízkou hodnotou na
opravu výtlkov na miestnych komunikáciách zvíťazila spoločnost E.T.K. z Moldavy nad
Bodvou za cenu 17,50 €/m2. Celkovo bolo zrealizovaných 511 m2 vysprávok. Starosta obce
informoval o dotácii z MF SR, ktorú obec získala na opravu miestnych komunikácií. Z týchto
prostriedkov sa vyspraví cca 160 m2 výtlkov na komunikáciách.
Jednohlasne schválené uznesenie č. 48/2013.
Bod 9
Dni obce Valaliky sa uskutočnia v dňoch 28.6 – 30.6.2013. V kultúrnom programe vystúpi
folklórny súbor Borievka, zábavná skupina Drišľak. Sprievodným podujatím bude výstava
zvierat drobnochovateľov.
Jednohlasne schválené uznesenie č. 49/2013.
Bod 10
Starosta obce informoval o pripravovanej návšteve obce Košťany nad Turcom pri príležitosti
690. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Za obec Valaliky sa návštevy zúčastnia niektorí
poslanci zastupiteľstva, Dychová hudba Valaliky, zástupcovia škôl a dobrovoľného
hasičského zboru.

Poslanci vzali informáciu na vedomie uznesením č. 50/2013. Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal
sa 0.
Bod 11
V rozpočtovom opatrení č. 2/2013 sa nenavyšujú príjmy ani výdavky, dochádza iba k presunu
finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami rozpočtu.
Jednohlasne schválené uznesenie č. 51/2013
Bod 12
Cesta z Barce na Valaliky
Starosta obce informoval, že podal písomnú žiadosť Mestu Košice na opravu komunikácie
medzi Barcou a Valalikami. Taktiež jednal s viceprimátorkou MUDr. Lenártovou, ktorá
uviedla, že oprava sa bude realizovať v termíne od 27.05.2013.
MHD č. 24
Na základe žiadosti obyvateľov našej obce o informáciu, či autobusový spoj č. 24 nemôže
mať zastávku priamo v obci, starosta obce jednal s p. Dankom z Dopravného podniku mesta
Košice a.s.. Podľa DPMK a.s. zastavovanie je možné iba na zastávkach schválených Úradom
KSK. Státie mimo týchto zastávok je porušením zákona s možnosťou správneho konania voči
DPMK a.s. a udeleným pokuty. Zmena trasy autobusového spoja č. 24 cez obec Valaliky je
iba dočasná z dôvodu zlého stavu komunikácie smerom na Spaľovňu.
Starosta obce uviedol, že nákladné motorové vozidlá spoločnosti Kosit, nevyužívajú na
dopravu do Spaľovňu komunikáciu cez obec Valaliky. Poslanci uviedli, že v skorých ranných
hodinách nákladné motorové vozidlá spoločnosti Kosit prechádzajú aj obcou Valaliky.
Elektronická aukcia na nákup elektrickej energie a zemného plynu
Na zasadnutí mikroregiónu Hornád sa starostovia obcí dohodli sa spoločnej elektronickej
aukcii na nákup elektrickej energie a zemného plynu. Do aukcie sa nezapojí obec Čaňa. Pri
väčšom objeme dodávok energií je predpoklad zníženia nákupnej ceny energií. Mikroregión
Hornád bude vyjednávať s aukčnými domami, ktoré stanovia odmenu za uskutočnenie aukcie
paušálnou sumou a nie percentom z dosiahnutej úspory.
Nájomná zmluva – Ladislav Staňo, Galéria LS + LS
Ladislav Staňo požiadal o ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov
dohodou ku dňu 31.05.2013. Starosta obce informoval o žiadosti spoločnosti Cumulus s.r.o.
o rozšírenie nájmu nebytových priestorov za účelom rozšírenia pracoviska fyziatrie,
balneológie a liečebnej rehabilitácie od 1.7.2013. Ide o priestory, ktoré v súčasnosti užíva p.
Ladislav Staňo. Starosta informoval, že tieto priestory majú spoločný vchod s priestormi,
ktoré v súčasnosti užíva spoločnosť Cumulus s.r.o. a preto sú vhodné pre prenájom
spoločnosti Cumulus s.r.o.
K ukončeniu nájomnej zmluvy dohodou s p. Ladislavom Staňom mali poslanci dva návrhy:
- prvý návrh: ukončenie k 31.05.2013, hlasovanie: za 3
- druhý návrh: ukončenie k 15.06.2013, hlasovanie: za 5.
Schválené uznesenie č. 52/2013 a 53/2013.
Jozef Gaži a Agáta Gžiová, Poľná 8, Valaliky
Starosta informoval poslancov o žiadosti p. Jozefa Gažiho a Agáty Gažiovej o prenájom
pozemku v časti Všechsvätých. Keďže obec Valaliky v tejto lokalite nevlastní pozemky
určené na prenájom, poslanci žiadosť neschválili.

Starosta poslancov oboznámil, že vlastníci pozemkov, na ktorých sa v súčasnosti Gažiovci
neoprávnene zdržiavajú, podali žalobu na príslušný súd na vydanie rozsudku na vypratanie
pozemku. Rozsudok bol vydaný, je právoplatný. Vlastníci pozemkov požiadajú exekútora
o vykonanie rozsudku.
Schválené uznesenie č. 54/2013. Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0.
V priebehu zasadnutia prišiel poslanec Bc. Marcel Ulik.
Autobusová zastávka v časti Buzice
Starosta obce informoval, že zriadiť autobusovú zastávku na začiatku obce Valaliky smerom
z Košíc nie je možné, nakoľko je potrebné vybudovať aj zachádzací nik a obec v tejto lokalite
nevlastní pozemok. Taktiež autobusová zastávka na znamenie nie je možná z dôvodu
ohrozenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.
Autobusová zastávka pri Rybe v Košiciach
Na tejto zastávke zastavujú iba spoje mestskej hromadnej dopravy. Povolenie na zastavovanie
autobusových spojov spoločnosti Eurobus a.s. nie je možné z dôvodu, že zastávka je
umiestnená pri križovatke (pripájací pruh) a mohlo by dôjsť k ohrozeniu plynulosti
a bezpečnosti cestnej premávky.
Odvodnenie Zvoničnej ulice
Starosta obce informoval o uskutočnenom verejnom obstarávaní na uskutočnenie stavby
odvodnenia Zvoničnej ulice. V súťaži bola úspešná spoločnosť Hydroterm. Stavba sa začne
realizovať začiatkom júla 2013, po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
Starosta obce informoval:
- o pripravovanej súťaži na dodávateľa stavby oporného múru na ulici Horná úvrať,
- prebiehajúcom verejnom obstarávaní na stavbu vodovodu a kanalizácie v obciach
Valaliky a Geča. Výzva na podávanie žiadosti o dotáciu bude zverejnená v máji 2013.
Ak bude VVS a.s. úspešná, výstavba by sa mohla realizovať na jar v roku 2014.
- Práce na realizácii vodovodnej prípojky k ZUŠ Valaliky sa začnú, keď pracovníci
obce ukončia práce na oplotení na dopravnom ihrisku.
- O žiadosti obce Valaliky adresovanej spoločnosti Agro – Valaliky s.r.o. na
bezodplatný prevod pozemku, ktorý slúži ako prístupová cesta k bytovým domom na
Hlavnej ulici.
Jozef Strýček, potok Myslavka
P. Strýček uviedol, že starosta obce na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva nepodal správne
informácie, nakoľko podľa dokumentov získaných od obce Valaliky sa domnieva, že
správcom potoka Myslavka je obec Valaliky.
Starosta obce informoval, že potok Myslavka má v obci Valaliky dvoch správcov, a to
Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý spravuje potok od Čorgova až po časť
Všechsvätých a Hydromeliorácie, ktoré spravujú potok v časti Košťany. Obec má uzatvorenú
nájomnú zmluvu s SVP, ktorá upravuje, že obec sa stane nájomcom tejto časti vodného toku,
ak bude schválený projekt na úpravu potoka Myslavka. Tento projekt obci nebol schválený
z dôvodu, že obec nedokázala v termíne predložiť vlastnícke alebo iné právo k niektorým
pozemkom pod potokom. Ide o pozemky, ktoré sú vo vlastníctve nebohých vlastníkov,
ktorých v právnom vzťahu k týmto pozemkom zastupuje Slovenský pozemkový fond. Obec
podala žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom na
dotknuté pozemky. O prenájme pozemkov v prípade Slovenského pozemkového fondu

rozhoduje orgán so sídlom v Bratislave, ktorý sa v čase podania žiadosti obce o prenájom
kreoval a z tohto dôvodu nebola nájomná zmluva uzatvorená v termíne, v ktorom by bolo
možné doložiť vlastnícke alebo iné právo k pozemku na príslušné ministerstvo životného
prostredia, ktoré rozhodovalo o schválení projektu obce.
Starosta obce informoval, že výšku hladiny potoka Myslavka ovplyvňuje aj jazero v Čani.
Starosta obce Čaňa zvolal jednanie so správcom vodného toku za účelom prekopania kanála
z jazera v Čani do rieky Hornád.
Starosta ďalej uviedol, že bude písomne urgovať Hydromeliorácie, ako správcu vodného toku
v časti Košťany, na odstránenie kalu z potoka, ktorý z dôvodu dlhodobého zanedbávania
čistenia koryta potoka Myslavka môže údajne zvyšovať hladinu spodných vôd a v dôsledku
toho ničiť majetok obyvateľov bývajúcich v blízkosti tohto toku.
Cyklistický chodník v časti Buzice pred pekárňou
P. Strýček upozornil na parkovanie motorových vozidiel na cyklistickom chodníku pred
pekárňou. Navrhol uskutočniť dopravné značenie zákazu státia motorových vozidiel v tejto
časti.
Starosta navrhol, aby stavebná komisia prešetrila, na ktorých miestnych komunikáciách je
potrebné realizovať vsakovacie vrty na odvedenie dažďovej vody.
Poslankyňa Kacvinská žiada, aby obec predĺžila spojovací chodník medzi ulicami Topoľová
a Športová.
Poslanec Kmec upozornil, že obyvatelia obce Geča čerpajú pitnú vodu z cintorínov v obci
Valaliky. Starosta uviedol, že s jeho súhlasom odoberajú pitnú vodu z cintorínov niektorí naši
obyvatelia, nakoľko na ich uliciach zatiaľ nie je vybudovaný vodovod.
Overovatelia zápisnice:
Gabriel Eliáš
Jozef Klučár
Zapísala:
Ing.Mgr. Jana Pelegrin
Ing. Štefan Petrík
starosta obce
Vo Valalikoch, dňa 29.05.2013
Prílohy:
- prezenčná listina
- kontrola plnenia prijatých uznesení
- rozpočtové opatrenie č. 2/2013
- uznesenia

