ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ Valaliky dňa 15.06.2016
Prítomní:
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
Ing. Ladislav Nyulászi, kontrolór
Ing. Ondrej Palenčár, poslanec a zástupca starostu obce
Helena Jakabová, poslankyňa
Bc. Paulína Kacvinská, poslankyňa
Dušan Kmec, poslanec
Jozef Klučár, poslanec
Ing. Tomáš Vindt, PhD. ,poslanec
Pavol Weber, poslanec
Ing. Vladimír Hudák, poslanec
Ing. Lenka Buzogová, zamestnanec Obecného úradu obce Valaliky
Počet poslancov OZ Valaliky:11
Počet prítomných poslancov: 8
Ospravedlnení poslanci: Ing. Juliana Arvaiová, Jozef Kacvinský, Roman Leško
Návrh programu obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Stanovisko Finančnej komisie zo zasadnutia zo dňa 08.06.2016
7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce
Valaliky za rok 2015
8. Záverečný účet obce Valaliky za rok 2015
9. Stanovisko Kultúrno-sociálnej komisie zo zasadnutia zo dňa 13.06.2016
10. Návrh VZN č. 6/2016 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Valaliky
11. Návrh VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
12. Delegovanie členov Rady školy pri Základnej škole Valaliky a členov Rady školy pri
Základnej umeleckej škole Valaliky
13. Rôzne
14. Uznesenia
15. Záver

BOD 1-4
Zasadnutie zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Štefan Petrík. Starosta obce
skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice určil poslankyňu
Helenu Jakabovú a poslanca Jozefa Klučára . Za zapisovateľku určil Ing. Lenku Buzogovú,
zamestnankyňu Obecného úradu obce Valaliky. Do návrhovej a mandátovej komisie boli
zvolení poslankyňa Bc. Paulína Kacvinská a poslanec Dušan Kmec uznesením č. 71/2016.
Za: 6
Ing. Ondrej Palenčár
Ing. Vladimír Hudák
Ing. Tomáš Vindt, PhD.
Helena Jakabová
Jozef Klučár
Pavol Weber

HLASOVANIE
Proti:0
Zdržal sa:0

Dotknutí:2
Bc.Paulína Kacvinská
Dušan Kmec

Program zasadnutia bol jednohlasne schválený uznesením č. 72/2016.
Za: 8
Ing. Ondrej Palenčár
Ing. Vladimír Hudák
Ing. Tomáš Vindt, PhD.
Helena Jakabová
Jozef Klučár
Pavol Weber
Bc. Paulína Kacvinská
Dušan Kmec

HLASOVANIE
Proti:0

Zdržal sa:0

Zástupca starostu obce Ing. Ondrej Palenčár vykonal kontrolu plnenia prijatých uznesení zo
zasadnutia OZ Valaliky zo dňa 01.06.2016, ktorú poslanci OZ zobrali na vedomie uznesením
č. 73/2016.
Za: 8
Ing. Ondrej Palenčár
Ing. Vladimír Hudák
Ing. Tomáš Vindt, PhD.
Helena Jakabová
Jozef Klučár
Pavol Weber
Bc. Paulína Kacvinská
Dušan Kmec

HLASOVANIE
Proti:0

Zdržal sa:0

BOD 5
Poslanca Dušana Kmeca - člena Finančnej komisie obce Valaliky poverila z dôvodu svojej
neprítomnosti na zasadnutí OZ predsedníčka Finančnej komisie obce Valaliky Ing. Juliana
Arvaiová, aby predniesol prítomným stanovisko Finančnej komisie obce Valaliky zo dňa
08.06.2016 ohľadom:
A) návrhu záverečného účtu obce Valaliky za rok 2015- stanovisko doporučujúce schváliť
záverečný účet obce Valaliky bez výhrad a účtovne vysporiadať záporný výsledok
hospodárenia za rok 2015 z finančných operácii v sume 421.995, 69 €. Finančná komisia obce

Valaliky zároveň doporučuje odviesť výsledok hospodárenia v sume 43.297,78 € do
rezervného fondu obce Valaliky,
B) odborného stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Valaliky
za rok 2015 – Finančná komisia obce Valaliky nemá výhrady.
Poslanci OZ zobrali na vedomie stanovisko Finančnej komisie obce Valaliky zo dňa
08.06.2016 uznesením č. 74/2016.
HLASOVANIE
Za: 8
Ing. Ondrej Palenčár
Ing. Vladimír Hudák
Ing. Tomáš Vindt, PhD.
Helena Jakabová
Jozef Klučár
Pavol Weber
Bc. Paulína Kacvinská
Dušan Kmec

Proti:0

Zdržal sa:0

BOD 6
Hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Nyulászi spracoval odborné stanovisko k návrhu
záverečného účtu za rok 2015 v ktorom skonštatoval, že návrh záverečného účtu obce
Valaliky za rok 2015 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti
podľa § 16 ods. 5 tohto zákona.
Poslanci OZ uznesením č. 75/2016
a)
schválili Záverečný účet obce Valaliky a celoročné hospodárenie – bez výhrad
b)
zobrali na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
záverečného účtu obce Valaliky za rok 2015
c)
schválili účtovne vysporiadať záporný výsledok hospodárenia za rok 2015
z finančných operácií v sume 421.995,69 €
d)
schválili upravený výsledok hospodárenia v sume 43.297,78 € odviesť do
rezervného fondu obce Valaliky
HLASOVANIE
Za: 8
Ing. Ondrej Palenčár
Ing. Vladimír Hudák
Ing. Tomáš Vindt, PhD.
Helena Jakabová
Jozef Klučár
Pavol Weber
Bc. Paulína Kacvinská
Dušan Kmec

Proti:0

Zdržal sa:0

BOD 7
Predsedníčka Kultúrno-sociálnej komisie obce Valaliky Bc. Paulína Kacvinská predniesla
prítomným stanovisko zo zasadnutia komisie zo dňa 13.06.2016 ohľadom:
A)VZN č. 6/2016 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Valaliky – stanovisko doporučujúce
na schválenie OZ bez pozmeňujúcich pripomienok
B) VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

- pripomienky Kultúrno – sociálnej komisie:
a) ako majú vyriešený zber odpadu bytové domy, ktoré nemajú vlastný veľkoobjemový
kontajner ako je to v prípade bytového domu na Okružnej ul. č. 20 – starosta obce informoval
prítomných, že spoločnosť Kosit, a.s. na základe dotácie z Recyklačného fondu poskytne obci
kontajnery na triedený zber v počte 4 ks na zber papiera, 3 ks na zber plastu a 5 ks na zber
skla. Tieto kontajnery sú o objeme 1100 l a budú rozmiestnené v obci Valaliky k bytovým
domom na Okružnej ul., Čorgovskej ul. a na Hlavnej ul.
b) kde má obec umiestnené kompostovisko – starosta obce informoval prítomných
o umiestnení kompostoviska, ktoré je za budovou obecného úradu.
- poslanec Dušan Kmec navrhol, aby obec pomáhala občanom pri vlastnom kompostovaní
a to pri drvení materiálu, ktorý je vhodný do kompostu.
- poslankyňa Bc. Paulína Kacvinská sa informovala o zbere papiera v základnej škole, či je na
takýto zber potrebný súhlas obce, na čo starosta obce odpovedal, že súhlas nie je potrebný,
základná škola takýto zber papiera robí v spolupráci so spoločnosťou Kosit, a.s. a je to jedna
z možností ako motivovať deti k ochrane životného prostredia.
- starosta obce informoval prítomných, že obec Valaliky uzatvorila zmluvu o zabezpečení
systému združeného nakladania s odpadmi z obalov so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s.
c) komisia navrhla umiestniť v obci Valaliky fotopasce na kritické miesta v ktorých vznikajú
čierne skládky – starosta obce po konzultácii s odborníkom na tieto zariadenia ako
aj s právnym zástupcom obce zabezpečí umiestnenie fotopascí.
Po vysvetlení týchto pripomienok komisia odporúča VZN č. 7/2016 na schválenie OZ.
Poslanci OZ uznesením č. 76/2016 zobrali na vedomie stanovisko Kultúrno-sociálnej komisie
obce Valaliky zo zasadnutia zo dňa 13.06.2016.
HLASOVANIE
Za: 8
Ing. Ondrej Palenčár
Ing. Vladimír Hudák
Ing. Tomáš Vindt, PhD.
Helena Jakabová
Jozef Klučár
Pavol Weber
Bc. Paulína Kacvinská
Dušan Kmec

Proti:0

Zdržal sa:0

Poslanci OZ uznesením č. 77/2016 schválili VZN č. 6/2016 o zneškodňovaní obsahu žúmp,
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce
Valaliky bez pozmeňujúcich pripomienok.
HLASOVANIE
Za: 8
Ing. Ondrej Palenčár
Ing. Vladimír Hudák
Ing. Tomáš Vindt, PhD.
Helena Jakabová
Jozef Klučár
Pavol Weber
Bc. Paulína Kacvinská
Dušan Kmec

Proti:0

Zdržal sa:0

Poslanci OZ uznesením č. 78/2016 schválili VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi bez pozmeňujúcich pripomienok.
HLASOVANIE
Za: 8
Ing. Ondrej Palenčár
Ing. Vladimír Hudák
Ing. Tomáš Vindt, PhD.
Helena Jakabová
Jozef Klučár
Pavol Weber
Bc. Paulína Kacvinská
Dušan Kmec

Proti:0

Zdržal sa:0

BOD 8
Starosta obce informoval prítomných o skončení funkčného obdobia Rady školy pri Základnej
škole, Hlavná 165, Valaliky a Rady školy pri Základnej umeleckej škole, Kostolná 10,
Valaliky. Starosta obce navrhol za členku Rady školy pri Základnej škole poslankyňu Ing.
Julianu Arvaiovú a za členku Rady školy pri Základnej umeleckej škole poslankyňu Helenu
Jakabovú.
Poslanci OZ navrhli za členov Rady školy pri Základnej umeleckej škole Valaliky Mgr. Pavla
Kacvinského a poslanca Pavla Webera.
Poslanci uznesením č. 79/2016 delegovali 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
HLASOVANIE
Za: 6
Ing. Vladimír Hudák
Helena Jakabová
Jozef Klučár
Pavol Weber
Bc. Paulína Kacvinská
Dušan Kmec

Proti:0

Zdržal sa:2
Ing. Tomáš Vindt,
PhD.
Ing.Ondrej Palenčár

Poslanci OZ uznesením č. 80/2016 delegovali 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
HLASOVANIE
Za: 6
Ing. Vladimír Hudák
Ing. Tomáš Vindt, PhD.
Ing. Ondrej Palenčár

Proti:0

Zdržal sa:2
Helena Jakabová
Pavol Weber

Jozef Klučár
Bc. Paulína Kacvinská
Dušan Kmec
BOD 9

Starosta obce informoval prítomných, že končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce.
Poslanci uznesením č. 81/2016:
I. určili
dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce Valaliky v rozsahu 7,5 hodín týždenne.
II. vyhlásili
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. ustanovili
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. určili
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. zvolili
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.
BOD 10

a) starosta obce informoval prítomných o príprave aktivity - Rómske občianske hliadky.
Poslanci odporúčajú zamestnať na tento účel 4 osoby, ktoré by monitorovali a dohliadali
v obci Valaliky na určených problémových miestach,
b) starosta obce poďakoval účastníkom 7. Medzinárodného stretnutia Košťancov, ktoré sa
uskutočnilo v dňoch 03.-05. júna 2016 v Košťanoch nad Turcom,
c) starosta obce v mene riaditeľky Základnej umeleckej školy Valaliky poďakoval poslancom
za schválenie poskytnutia dotácie z rozpočtu obce pre Základnú umeleckú školu Valaliky pri
príležitosti 40. výročia vzniku školy,
d) starosta obce informoval prítomných o ocenení Slovenským Červeným krížom pre darcov
krvi - občanov obce Valaliky p. Františka Sedláka a p. Róberta Laboša Kňazovického
medailou za 100 absolvovaných odberov krvi. Starosta obce na spoločnom posedení daruje
týmto občanom obrazy, ktoré namaľovala p. Mária Hricišonová.
e) starosta obce informoval prítomných ohľadom príprav a potreby rozšírenia priestorov
Materskej školy Valaliky, Poľná 4 z dôvodu nepostačujúcej kapacity na prijatie detí, ktoré
majú podanú prihlášku na ďalší školský rok. Aktuálne materská škola eviduje 83 prihlášok na
prijatie detí, z toho je možné prijať cca 40 detí. Momentálne má materská škola zriadených 6
tried s kapacitou 145 miest.
f) poslanec Ing. Vladimír Hudák na základe podnetu od občana vyjadril potrebu uloženia
ďalších retardérov na Podlesnej ul. Poslanci OZ zároveň v súvislosti s týmto problémom
vyjadrili potrebu riešenia situácie s vodičmi, ktorý nerešpektujú rýchlosť na miestnych
komunikáciách, čím ohrozujú ďalších občanov,
g) poslankyňa Helena Jakabová pozvala prítomných na 24. ročník Valalického jarmoku, ktorý
sa uskutoční dňa 25.júna 2016
h) poslankyňa Bc. Paulína Kacvinská vyjadrila potrebu vybudovania chodníka smerom od
cintorína k autobusovej zastávke – autobus MHD č. 24 – starosta obce v tejto veci skontaktuje
projektanta a zistí aké sú možnosti skultúrnenia tohto priestoru a zároveň revitalizácie Hlavnej
ulice
i) starosta obce informoval prítomných o 35. ročníku futbalového turnaja o Pohár starostu
obce, ktorý sa uskutoční dňa 19.06.2016

Overovatelia zápisnice:
Helena Jakabová
Jozef Klučár

Ing. Štefan Petrík
starosta obce
Zapísala:
Ing. Lenka Buzogová
Vo Valalikoch, 16.06.2016
Prílohy:
- pozvánka
- prezenčná listina
- kontrola plnenia uznesení

-

uznesenia

