ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Valaliky zo dňa 27.02.2013
Prítomní:
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
Ing. Ondrej Palenčár, zástupca starostu obce
Ing. Vladimír Hudák, poslanec
Jozef Klučár, poslanec
Jozef Kacvinský, poslanec
Peter Jakab, poslanec
Bc. Marcel Ulik, poslanec
Paulína Kacvinská, poslankyňa
Martin Tóth, poslanec
Dušan Kmec, poslanec
Gabriel Eliáš, poslanec
Ing. Ladislav Nyulászi, hlavný kontrolór obce
Ing.Mgr. Jana Pelegrin, prednostka úradu
Ospravedlnený:
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.Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce na roky 2013 – 2015
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2013 - 2015
8. Návrh rozpočtu obce na roky 2013 – 2015
9.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

10. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
11. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
12. Rôzne
13. Uznesenia
14. Záver
BOD 1-4
Zasadnutie zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Gabriela Eliáša a Dušana Kmeca. Do návrhovej a mandátovej komisie navrhol
poslancov. Prijaté uznesenie č. 14/2013 hlasovaním: za 8, proti 0, zdržal sa 2 (Kmec, Eliáš).
Voči programu zasadnutia neboli zo strany poslancov prijaté pozmeňujúce návrhy. Prijatý
jednohlasne uznesením č. 15/2013.

BOD 5
Kontrolu uznesení prijatých OZ Valaliky dňa 23.01.2013 pripravil zástupca starostu obce.
Skonštatoval, že uznesenia sú splnené.
Jednohlasne schválené uznesenie č. 16/2013.
BOD 6
Rozpočet obce bol v súlade so zákonom o obecnom zriadení zverejnený na internetovej
stránke obce a úradnej tabuli obce. V stanovenom termíne fyzické ani právnické osoby
nepodali k návrhu žiadne pripomienky.
BOD 7
Hlavný kontrolór predložil k návrhu rozpočtu stanovisko. Tvorí prílohu zápisnice.
Jednohlasne schválené uznesenie č. 17/2013.
BOD 8
Rozpočet obce predkladal zastupiteľstvu starosta obce. K návrhu boli zo strany poslancov
podané dva pozmeňujúce návrhy.
Prvý pozmeňujúci návrh: v kapitole 0810 – rekreačné a športové služby, položka 642002
dotácia na činnosť FC poskytnúť dotáciu vo výške 18 000 €.
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh: za 9, proti 0, zdržal sa 1 (Kmec).
Druhý pozmeňujúci návrh: v kapitole 9502 centrum voľného času, položka 642005 dotácia na
činnosť pre CVČ poskytnúť dotáciu vo výške 4 000 €.
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh: za 10, proti 0, zdržal sa 0.
Hlasovanie za uznesenie č. 18/2013: za 10, proti 0, zdržal sa 0.
BOD 9
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2012 predniesol hlavný
kontrolór obce. Tvorí prílohu zápisnice.
Jednohlasne schválené uznesenie č. 19/2013.
BOD 10
Obec Valaliky v súlade so zákonom o majetku obcí zverejnila návrh na odpredaj pozemku vo
vlastníctve obce pre žiadateľov Ladislava a Máriu Uvegešovcov, bytom Pri studničke 8,
Valaliky ako parcela č. KNE 3-110/2 v zmysle GP č. 35/2012 zo dňa 04.12.2012 označená
ako diel 1 o výmere 40 m2. Poslanci navrhli kúpnu cenu 16,60 €/m2.
Jednohlasne schválené uznesenie č. 20/2013.
BOD 11
Starosta obce predniesol poslancom žiadosť Františka Feketeho, bytom Biela 8, Valaliky
o prenájom priestorov bývalej sobášnej sály.
Poslanci žiadosť zamietli a jednohlasne schválili uznesenie č. 22/2013.
BOD 12
Rozšírenie miestnej komunikácie Okružná – Slnečná
Starosta obce zadal spracovanie geometrického plánu na odkúpenie pozemku parcela č. KNC
578/7 k.ú. Valaliky o výmere 308 m2 na rozšírenie miestnej komunikácie medzi Okružnou
a Slnečnou ulicou od MUDr. Ľubice Veselej, bytom Moyzesova 22, Košice.

Poslanci schválili kúpnu cenu 3,00 €/m2. Prijaté uznesenie č. 23/2013 – jednohlasne.
Rozšírenie miestnej komunikácie Pri studničke
Starosta obce zadal spracovanie návrhov na rozšírenie miestnej komunikácie Pri studničke.
Poslancov informoval o jednotlivých alternatívach. Na stretnutí s vlastníkmi pozemkov
v záujmovom území sa dohodli na alternatíve s tromi kríženiami cez melioračný kanál
a vybudovaním otočne a výhybne v tvare T. Obec zadá spracovanie geometrického plánu na
odkúpenie pozemkov za účelom rozšírenia komunikácie.
Financovanie centier voľného času
Od roku 2013 sa zmenilo financovanie centier voľného času v tom, že dotácie sú poskytované
centrám podľa počtu žiakov vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce. Ak
centrum nemá sídlo na území obce, zastupiteľstvo schváli výšku dotácie uznesením
a následne budú s centrami uzatvárané zmluvy o poskytnutí dotácie.
Jednohlasne schválené uznesenie č. 21/2013.
Ponuka na odpredaj pozemku
Štefan Ferčák, bytom Na Homôlke 15, Valaliky ponúkol obci odpredaj pozemku parcela č.
1247/103, druh: záhrada za kúpnu cenu 15 000 €. Poslanci žiadajú, aby p. Ferčák podal
písomnú ponuku na odpredaj. Súčasne žiadajú, aby bol p. Ferčák upovedomený o tom, že
pozemok je možné odkúpiť za maximálnu kúpnu cenu 5 000 €.
Primície Petra Gažiho
Diakon Peter Gaži bude dňa 22.6.2013 vysvätený za kňaza. Od obce žiadal finančnú pomoc
pri organizovaní primícií. Pozvaných je spolu 500 ľudí. Starosta navrhol poskytnúť bezplatne
priestory sály Kultúrneho domu a kuchyňu pri Materskej škole s čím poslanci súhlasili.
Zároveň poveril poslankyňu Kacvinskú, aby zistila v rodine p. Gažiho v akom rozsahu je
potrebná finančná pomoc zo strany obce.
Kuchyňa na Obecnom úrade Valaliky
Poslanec Bc. Ulik žiada, aby na nasledujúcom zasadnutí bola predložené porovnanie
využívania kuchyne v rokoch, keď nebola prenajímaná a v rokoch odkedy je prenajímaná
Františkovi Feketemu, bytom Biela 8, Valaliky.
Prenájom týchto priestorov je dohodnutý na dobu určitú do 31.12.2013.
Komisia na vyhodnotenie cenových ponúk
Zasadala dňa 27.2.2013 a vyhodnocovala dve predložené cenové ponuky na prenájom časti
priestorov Obvodného zdravotného strediska. Poslanec Kmec informoval, že komisia
vyhodnotila ponuky ako finančne nevýhodné a na základe toho komisia uznesením rozhodla,
že uvedené priestory nebudú prenajaté.
Chodník pred lekárňou
Poslanec Tóth žiada o rozšírenie chodníka v časti pred vchodom do lekárne z dôvodu, že pri
zásobovaní lekárne motorové vozidlá stoja na verejnej zeleni.
Cintorín v časti Bernátovce
Poslanec Jakab informoval o úprave hrobového miesta, ktorého nájomníčkou je p. Helena
Palenčárová, t.č. bývajúca v Domove dôchodcov v Barci. Úprava spočívala v uložení
kúpeľňovej dlažby v okolí hrobového miesta, čím vzniká nebezpečenstvo pošmyknutia sa pre
okoloidúcich ľudí. Žiada, by bola nájomníčka vyzvaná na odstránenie tejto dlažby.

Poslanec Kmec informoval o žiadosti obyvateľov obce bývajúcich pri Hlavnej ceste, ktorí sú
povinní čistiť chodníky priľahlé k ceste, o nákup metiel. Poslanci žiadosť zamietli.
Poslanci navrhli, aby v zimnom období boli čistené chodníky od snehu pred rodinnými
domami, v ktorých žijú nevládni obyvatelia, prostredníctvom zamestnancov na aktivačnú
činnosť.
Starosta obce informoval, že v tomto roku oslávi sté narodeniny p. Sajko Tomáš, bytom
Hlavná 28, Valaliky.
Overovatelia zápisnice:
Gabriel Eliáš
Dušan Kmec
Zapísala: Ing.Mgr. Jana Pelegrin
Ing. Štefan Petrík
starosta obce

Vo Valalikoch, 06.03.2013

