Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Valaliky zo dňa
15.06.2016
Uznesenie č. 71/2016
OZ volí členov návrhovej a mandátovej komisie: Bc. Paulína Kacvinská, Dušan Kmec
Hlasovanie:
Za: 6
Proti:0
Zdržal sa:0
Dotknutí: 2

Uznesenie č. 72/2016
OZ schvaľuje program zasadnutia.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti:0
Zdržal sa:0

Uznesenie č. 73/2016
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 01.06.2016.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č. 74/2016
OZ berie na vedomie stanovisko Finančnej komisie obce Valaliky zo zasadnutia zo dňa
08.06.2016.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č. 75/2016
a)
OZ schvaľuje Záverečný účet obce Valaliky a celoročné hospodárenie – bez
výhrad
b)
OZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
záverečného účtu obce Valaliky za rok 2015
c)
OZ schvaľuje účtovne vysporiadať záporný výsledok hospodárenia za rok 2015
z finančných operácií v sume 421.995,69 €
d)
OZ schvaľuje upravený výsledok hospodárenia v sume 43.297,78 € odviesť do
rezervného fondu obce Valaliky
Hlasovanie:
Za: 8
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č. 76/2016
OZ berie na vedomie stanovisko Kultúrno-sociálnej komisie obce Valaliky zo zasadnutia zo
dňa 13.06.2016.
Hlasovanie:

Za: 8

Proti:0

Zdržal sa:0

Uznesenie č. 77/2016
OZ schvaľuje VZN č. 6/2016 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Valaliky bez pozmeňujúcich pripomienok.

Za: 8

Hlasovanie:
Proti:0
Zdržal sa:0

Uznesenie č. 78/2016
OZ schvaľuje VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi bez pozmeňujúcich pripomienok.

Za: 8

Hlasovanie:
Proti:0
Zdržal sa:0

Uznesenie č. 79/2019
OZ deleguje zástupcov obce za členov Rady školy pri Základnej škole, Hlavná 165, 044 13 Valaliky
na funkčné obdobie 2016 – 2020:
1. Jozef Kacvinský
2. Ing. Tomáš Vindt, PhD.
3. Ing. Juliana Arvaiová
4. Ing. Ondrej Palenčár

Za: 6

Hlasovanie:
Proti:0
Zdržal sa:2

Uznesenie č. 80/2016
OZ deleguje zástupcov obce za členov Rady školy pri Základnej umeleckej škole, Kostolná 10, 044 13
Valaliky na funkčné obdobie 2016 – 2020:
1. Helena Jakabová
2. Roman Leško
3. Mgr. Pavol Kacvinský
4. Pavol Weber

Za: 6

Hlasovanie:
Proti:0
Zdržal sa:2

Uznesenie č. 81/2016
OZ:
I. určuje
dĺžku pracovného času Hlavného kontrolóra obce Valaliky v rozsahu 7,5 hodín týždenne.
II. vyhlasuje
v súlade s § 18a, ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
deň konania voľby hlavného kontrolóra na 7.9.2016 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce
Valaliky.
III. ustanovuje
a) spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Valaliky v zmysle § 18a, ods.3 zákona
SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov verejným hlasovaním
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaliky.
b) náležitosti prihlášky:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktný údaj,
- údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený fotokópiou príslušného dokladu
o dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný životopis,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve
podľa zákona o ochrane osobných údajov.
IV. určuje
a) kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
b) termín ukončenia podávania prihlášok: 24.8.2016 do 17,30 hod.
c) miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými
dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo odovzdať osobne na adresu: Obecný úrad
Valaliky, PSČ 044 13 s označením „ VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“ –
NEOTVÁRAŤ!
V. volí
Komisiu v zložení:
Predseda: Ing. Tomáš Vindt, PhD.
Člen: Ing. Vladimír Hudák
Člen: Bc. Paulína Kacvinská
pre otváranie obálok s došlými prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce
Valaliky a posúdenie ich úplnosti a správnosti v súlade s týmto uznesením obecného
zastupiteľstva obce Valaliky.

Ukladá predsedovi komisie vypracovať zápisnicu z otvárania obálok, ktorá musí obsahovať
výrok o tom, ktorí kandidáti splnili požadované podmienky a budú zaradení do výberového
konania.

Za: 8

Hlasovanie:
Proti:0
Zdržal sa:0
Ing. Štefan Petrík
starosta obce

Vo Valalikoch, 16.06.2016

