Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Valaliky zo dňa 24.02.2016
Uznesenie č. 10/2016
OZ volí členov návrhovej a mandátovej komisie: Ing. Juliana Arvaiová, Dušan Kmec
Uznesenie č. 11/2016
OZ schvaľuje program zasadnutia.
Uznesenie č. 12/2016
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 13.01.2016.
Uznesenie č. 13/2016
OZ berie na vedomie stanovisko Finančnej komisie obce Valaliky zo zasadnutia zo dňa
04.02.2016 a zo dňa 22.02.2016.
Uznesenie č. 14/2016
OZ:
a) berie na vedomie vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Valaliky na roky 2016
- 2018
b) berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Valaliky na roky 2016 – 2018 a rozpočty obce na roky 2017 a 2018
c) schvaľuje rozpočet obce na rok 2016 s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené
v zápisnici.
Uznesenie č. 15/2016
OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015.
Uznesenie č. 16/2016
OZ presúva prerokovanie VZN č. 2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce
Valaliky – Prevádzkový poriadok pohrebiska na najbližšie zasadnutie OZ.
Uznesenie č. 17/2016
OZ berie na vedomie stanovisko Stavebnej komisie obce Valaliky zo zasadnutia zo dňa
17.02.2016.
Uznesenie č. 18/2016
OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Valaliky na rok 2016 pre občianske
združenie Kadlubek, Nábrežná 16, 044 13 Valaliky na pokrytie nákladov spojených s
činnosťou združenia vo výške 1.000,- € a žiada o zapracovanie do rozpočtu obce Valaliky.
Uznesenie č. 19/2016
OZ schvaľuje zakúpenie nových plechových dychových nástrojov v celkovej cene 4.500,-€
pre Dychovú hudbu Valaliky a žiada o zapracovanie do rozpočtu obce Valaliky.
Uznesenie č. 20/2016
OZ schvaľuje žiadosť HC Valaliky, Topoľová 13, 044 13 Valaliky o dotáciu z rozpočtu obce
na rok 2016 vo výške 5.500,- € na činnosť športového klubu HC Valaliky a žiada
o zapracovanie do rozpočtu obce Valaliky.

Uznesenie č. 21/2016
OZ schvaľuje žiadosť ZUŠ Valaliky, Kostolná 10, 04413 Valaliky o pridelenie finančných
prostriedkov pri príležitosti 40. výročia založenia ZUŠ Valaliky vo výške 2.000,- € a žiada
o zapracovanie do rozpočtu obce Valaliky.
Uznesenie č. 22/2016
OZ schvaľuje finančné prostriedky z rozpočtu obce na nahrávanie CD ženskej speváckej
skupiny Paradne nevesty vo výške 1.000,- € a žiada o zapracovanie do rozpočtu obce
Valaliky.
Uznesenie č. 23/2016
OZ deleguje zástupcov obce za členov Rady školy pri Materskej škole, Poľná 4, Valaliky na funkčné
obdobie 2016 – 2019:
1. Dušan Kmec
2. Jozef Kľučár
3. Ing. Vladimír Hudák
Uznesenie č. 24/2016
OZ schvaľuje uzatvorenie Darovacej zmluvy medzi darcom Ing. Martinom Gaškom, bytom
Študentská 13, Košice a obdarovaným obcou Valaliky, ktorou darca daruje obdarovanému
spoluvlastnícky podiel 1/112 z celku na pozemku parcela KN-C č. 1179/2 zapísaní na LV č. 1649, k.
ú. Valaliky do podielového spoluvlastníctva.
Uznesenie č. 25/2016
OZ schvaľuje uzatvorenie Dodatku č. 1 k zmluve o budúcej zmluve zo dňa 29.04.2014 medzi obcou
Valaliky a Kňazským seminárom sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 040 01 Košice (rozšírenie ul.
Pri studničke).
Uznesenie č. 26/2016

OZ schvaľuje ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2009 medzi obcou
Valaliky a nájomcom OV Marketing, s.r.o., Gorkého 4, 040 01 Košice dohodou ku dňu
29.02.2016.
Uznesenie č. 27/2016
OZ schvaľuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer uzatvoriť nájomnú zmluvu medzi obcou Valaliky ako
prenajímateľom a spoločnosťou TIP Slovakia s.r.o. so sídlom Thurzova 6, 040 01 Košice,
predmetom ktorej je odplatné prenechanie do užívania časť nebytových priestorov v objekte
Drobnej prevádzkarne na Kostolnej ul. so súpisným číslom 3063 na parcele KN-C č. 6
zapísanej na LV č. 1273 v k.ú Valaliky o celkovej výmere 8,6 m2 z dôvodu, že uzatvorenie
tejto nájomnej zmluvy je vyvolané potrebami doterajšieho nájomcu OV Marketing s.r.o., so
sídlom Gorkého 4, 040 01 Košice vyplývajúcimi zo zmeny personálneho a funkčného
riadenia tejto spoločnosti a s tým súvisiacim prevzatím celého portfólia stávkových kancelárii
so všetkými priestormi a zamestnancami spoločnosťou TIP Slovakia, pričom s novým
nájomcom sa uzatvorí nájomná zmluva za rovnakých podmienok ako s pôvodným nájomcom.
Uznesenie č. 28/2016
OZ schvaľuje uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi obcou Valaliky ako prenajímateľom
a spoločnosťou TIP Slovakia, Thurzova 6, 040 01 Košice ako nájomcom na prenájom časti
nebytových priestorov v objekte Drobnej prevádzkarne na Kostolnej ul. so súpisným číslom
3063 na parcele KN-C č. 6 zapísanej na LV č. 1273 v k.ú Valaliky o celkovej výmere 8,6 m2

za účelom prevádzkovania stávkovej kancelárie Tipsport SK za cenu 400,- € ročne
s účinnosťou od 01.03.2016.
Uznesenie č. 29/2016
OZ neschvaľuje uzatvorenie Zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov pri prevádzkovaní
podniku č. 3122/2015 medzi obcou Valaliky ako prenajímateľom a AGRO-VALALIKY a.s.,
Rožňavská 21, Moldava nad Bodvou ako nájomcom na prenájom pozemkov parcely: KN-E č. 124,
druh orná pôda, zapísaná na LV č. 2217 o užívanej výmere 4404 m2 , KN-E č. 235/1, druh: orná pôda,
zapísaná na LV č. 2217 o užívanej výmere 457 m2, KN-E č. 235/2, druh: orná pôda, zapísaná na LV č.
2217 o užívanej výmere 49 m2, KN-E č. 236, druh: orná pôda, zapísaná na LV č. 2217 o užívanej
výmere 2867 m2, KN-E č. 309/17, druh: orná pôda, zapísaná na LV č. 2217 o užívanej výmere 1349
m2, KN-E č. 309/28, druh: orná pôda, zapísaná na LV č. 2217 o užívanej výmere 4609 m2, KN-E č.
310/5, druh: orná pôda, zapísaná na LV č. 2217 o užívanej výmere 708 m2 a KN-C č. 1359/2, druh:
zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 1273 o užívanej výmere 1347 m2 za cenu 94,74 €
ročne.
Uznesenie č. 30/2016
OZ schvaľuje odkúpenie pozemkov parcela KN-C č . 865/16, zapísaná na LV č. 1642, druh: záhrada
o výmere 16 m2 od vlastníkov:
- František Moňok, Zupkova 710/23, 040 22 Košice
- Emília Demková, Geča 313, 044 10 Geča
- Valéria Hudáková, Geča 299, 044 10 Geča
a pozemku parcela KN-C č. 865/12, zapísaná na LV č. 2261, druh: záhrada o výmere 69 m2 v k.ú.
Valaliky od vlastníkov:
- Valéria Hudáková, Geča 299, 044 10 Geča
- Emília Demková, Geča 313, 044 10 Geča
- Marta Drálová, Bernolákova 6521/9, 080 01 Prešov
- Helena Zimmermannová, Sofijská 2479/24, 040 23 Košice
- Regina Fuseková, Hlavná 114, 044 13 Valaliky
- Vincent Bučko, Pažitná 219/4, 040 15 Košice
- Peter Bučko, SNP 298/42, 086 33 Zborov
- Jolana Mértenová, Komenského 1112/36, 040 01 Košice
- Jana Pauliaková, Kecerovské Pekľany 162, 044 47 Kecerovce
- Pavol Pauliak, Charkovská 690/4, 040 22 Košice
- Zuzana Kovácsová, Družicova 1474/2, 040 12 Košice
podľa GP č. 7/2016 zo dňa 05.02.2016, ktorý vypracovala geodetická kancelária, Marek Albert,
Klimkovičova 22, Košice za účelom majetkoprávneho vysporiadania Rosnej ul. za kúpnu cenu 3,€/m2.
Uznesenie č. 31/2016
OZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 30/2015/RCV medzi
obcou Valaliky ako prenajímateľom a medzi SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11
Bratislava ako nájomcom za cenu 1,- € ročne, kde plynárenské zariadenie je: Rozšírenie distribučnej
siete STL plynovodu a pripojovacie plynovody:
STL plynovod PE d 63-96,01 m
STL plynovod oceľ DN 50-0,53 m
STL plynovodné prípojky PE d 32-11,37 m – 2ks
Uznesenie č. 32/2016
OZ schvaľuje v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zverejnenie zámeru na odpredaj pozemku parcela č. KN-C 1063/3, druh: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 151 m2 zapísaná na LV č. 1273 v k.ú. Valaliky pre Mgr. Máriu Vindtovú, bytom

Na Ortášoch 9, Valaliky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Parcela č. KN-C 1063/3, ktorú rodina
Mgr. Márie Vindtovej dlhodobo obhospodaruje, súvisle nadväzuje na pozemok parcela č. KN-C
1063/13 o výmere 410 m2 k.ú. Valaliky, ktorý je na základe dedičského konania č. 10D/420/2015 vo
vlastníctve žiadateľky. Pozemky parcela č. KN-C 1063/3 a č. KN-C 1063/13 k.ú. Valaliky spolu tvoria
jednotný
celok,
ktorý
je
aj
v súčasnosti
zabezpečený
súvislým
oplotením.

Uznesenie č. 33/2016
OZ schvaľuje žiadosť FC Valaliky, Športová 9, 044 13 Valaliky o dotáciu z rozpočtu obce
Valaliky na rok 2016 na materiálne a technické zabezpečenie futbalového klubu vo výške
5.000,- € a žiada o zapracovanie do rozpočtu obce Valaliky.
Uznesenie č. 34/2016
OZ schvaľuje doplnenie programu rokovania ohľadom problematiky ul. Na Balotách.

Vo Valalikoch 26.02.2016

