ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ Valaliky dňa 24.02.2016
Prítomní:
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
Ing. Ladislav Nyulászi, kontrolór
Ing. Ondrej Palenčár, zástupca starostu obce
Ing. Juliana Arvaiová, poslankyňa
Helena Jakabová, poslankyňa
Jozef Kacvinský, poslanec
Bc. Paulína Kacvinská, poslankyňa
Dušan Kmec, poslanec
Ing. Tomáš Vindt, PhD. , poslanec
Pavol Weber, poslanec
Jozef Klučár , poslanec
Roman Leško, poslanec
Ing. Vladimír Hudák, poslanec
Ing. Mgr. Jana Pelegrin, prednostka Obecného úradu obce Valaliky
Mária Vavreková, zamestnanec Obecného úradu obce Valaliky
Ing. Lenka Buzogová, zamestnanec Obecného úradu obce Valaliky
Ing. Ondrej Tóth – občan obce Valaliky a člen Finančnej komisie obce Valaliky
Pavol Lacko – občan obce Valaliky
Ospravedlnený: Roman Leško - poslanec
Neprítomní: 0
Program 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 obce Valaliky zo zasadnutia zo dňa 04.02.2016 a zo dňa
22.02.2016
7. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Valaliky na roky 2016 – 2018
8. Odborné stanovisko hlavného kontrolora obce k návrhu rozpoču obce Valaliky na roky
2016 až 2018
9. Návrh rozpočtu obce Valaliky na roky 2016-2018
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015
11. Návrh VZN č. 2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Valaliky
12. Stanovisko Stavebnej komisie obce Valaliky zo zasadnutia zo dňa 17.02.2016
13. Žiadosti o dotáciu
14. Delegovanie členov Rady MŠ, Poľná 4, 044 13 Valaliky
15. Darovacia zmluva – Ing. Martin Gaško, Študentská 13, Košice
16. Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve-Kňazský seminár sv. Karola Boromejského
17. Nájomná zmluva – TIP Slovakia, s.r.o., Thurzova 6, Košice-prenájom nehnuteľného
majetku obce Valaliky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18. Rôzne
19. Uznesenia
20. Záver

BOD 1-4
Zasadnutie zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Ing. Vladimíra Hudáka a Ing. Tomáša Vindta, PhD. Za zapisovateľku určil Ing.
Lenku Buzogovú, zamestnankyňu Obecného úradu obce Valaliky. Do návrhovej a mandátovej
komisie boli zvolení poslankyňa Ing. Juliana Arvaiová a poslanec Dušan Kmec uznesením č.
10/2016, hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0, dotknutí 2.
Na návrh poslanca Dušana Kmeca poslanci OZ uznesením č. 34/2016 jednohlasne doplnili
program rokovania OZ ohľadom problematiky ulice Na Balotách.
Program zasadnutia bol jednohlasne schválený uznesením č. 11/2016. Zástupca starostu obce
Ing. Ondrej Palenčár vykonal kontrolu plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia OZ Valaliky
zo dňa 13.01.2016, ktorú poslanci OZ jednohlasne zobrali na vedomie uznesením č. 12/2016.
BOD 5
Predsedkyňa Finančnej komisie obce Valaliky Ing. Juliana Arvaiová oboznámila prítomných
so stanoviskom Finančnej komisie obce Valaliky zo zasadnutia zo dňa 04.02.2016 a zo dňa
22.02.2016:
a) VZN č. 2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Valaliky –
Prevádzkový poriadok pohrebiska-Finančná komisia odporúča obci pravidelne
kontrolovať a usmerňovať spoločnosti ohľadom pohrebných služieb pri správnom
umiestňovaní a zriaďovaní hrobov na cintorínoch a doplniť informácie ohľadom
Domu smútku. Prednostka obecného úradu informovala, že návrh predmetného VZN
bol vypracovaný podľa nového zákona o pohrebníctve. Starosta obce informoval
prítomných, že obec má zamestnanca, ktorý má odbornú spôsobilosť v súvislosti so
starostlivosťou a prevádzkou cintorínov.
b) Financovanie Základnej umeleckej školy Valaliky-navýšenie rozpočtu oproti roku
2015 o 16.000,- € - Finančná komisia odporúča schváliť rozpočet na rok 2016 pre
Základnú umeleckú školu Valaliky bez žiadaného navýšenia a v súvislosti s prípravou
osláv 40. výročia založenia Základnej umeleckej školy Valaliky odporúča, aby
Základná umelecká škola Valaliky požiadala obec Valaliky o dotáciu
c) SMS rozhlas-služba pomocou ktorej sa občanom obce posielajú dôležité oznamy obce
prostredníctvom SMS priamo na mobilný telefón – Finančná komisia neodporúča
zaviesť túto službu, nakoľko obec disponuje dostatkom informačných kanálov, ako je
obecný rozhlas, internetová stránka obce a facebookový profil obce
d) Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu obce na rok 2015 – HC Valaliky, FC
Valaliky, STO Valaliky, Občianske združenie Kadlubek, ženská spevácka skupina
Paradne nevesty – Finančná komisia konštatuje, že predložené vyúčtovania
poskytnutých dotácii boli v poriadku s výnimkou FC Valaliky, kde predložené doklady
nespĺňali potrebné náležitosti. Pre STO Valaliky Finančná komisia odporúča upraviť
spôsob dokladovania používania súkromného motorového vozidla na cesty v súvislosti
s konanými zápasmi a dôkladnejšie vydokladovať ubytovanie počas zápasov
konaných mimo obce.
e) Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1.000,- €-Občianske združenie Kadlubek,
Nábrežná 16, 044 13 Valaliky na pokrytie nákladov spojených s činnosťou združeniastanovisko Finančnej komisie je doporučujúce
f) Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 5.500,- € - HC Valaliky, Topoľová 13, 044
13 Valaliky na činnosť športového klubu Valaliky-stanovisko Finančnej komisie je
doporučujúce
g) Žiadosť o zakúpenie nových plechových dychových nástrojov – Dychová hudba
Valaliky – Finančná komisia doporučuje nákup viacerých plechových dychových

nástrojov v základnej cene v celkovej sume 4.500,- €, alebo nákup jedného drahšieho
dychového nástroja v cene 4.500,- €
h) Návrh rozpočtu obce Valaliky na roky 2016-2018 – Finančná komisia na základe
svojho zasadnutia konaného dňa 22.02.2016 spracovala svoje dotazy v súvislosti
s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu. Pracovníčka obecného úradu Mária
Vavreková spracovala odpovede na tieto dotazy, ktoré následne na zasadnutí OZ
v spolupráci so starostom obce a prednostkou obecného úradu vysvetlili prítomným
poslancom a členom Finančnej komisie. Spracované odpovede na tieto dotazy tvoria
prílohu tejto zápisnice.
i) Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Valaliky na roky 2016-2018 Obec Valaliky zverejnila podľa § 9 odsek 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov návrh rozpočtu obce na roky 2016-2018. Obyvatelia
obce sa mohli k návrhu rozpočtu vyjadriť najneskôr do 19.02.2016. V stanovenom
termíne k návrhu rozpočtu obce Valaliky na roky 2016-2018 predložil písomne dňa
17.02.2016 pripomienky Josef Strýček, bytom Pri studničke 10, 044 13 Valaliky a dňa
19.02.2016 mailovou poštou Ing. Tomáš Vindt, PhD., bytom Na Ortášoch 9, 044 13
Valaliky. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Valaliky na roky 20162018 spracovala prednostka obecného úradu Ing. Mgr. Jana Pelegrin v spolupráci
s pracovníčkou obecného úradu p. Máriou Vavrekovou. Finančná komisia obce
Valaliky sa pripomienkami k rozpočtu zo strany občanov obce oboznámila na svojom
zasadnutí dňa 22.02.2016, pričom mala k dispozícii vyhodnotenie pripomienok
k návrhu rozpočtu obce Valaliky na roky 2016-2018.
BOD 6
Poslanci uznesením č. 13/2016 zobrali na vedomie Stanovisko Finančnej komisie zo dňa
04.02.2016 a zo dňa 22.02.2016.
Hlasovanie: Za: 9, Proti:0, Zdržal sa:0, Neprítomný v čase hlasovania:1 –Dušan Kmec
BOD 7
Starosta obce oboznámil prítomných s pripomienkami k návrhu rozpočtu obce na roky 20162018, ktoré v stanovenom termíne predložili p. Josef Strýček, bytom Pri studničke 10, 044 13
Valaliky a p. Ing. Tomáš Vindt, PhD., bytom Na Ortášoch 9, 044 13 Valaliky. Zároveň starosta
obce predniesol prítomným vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Valaliky na
roky 2016-2018. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Valaliky na roky 20162018 tvorí prílohu tejto zápisnice.
V súvislosti s vyhodnotením pripomienok k návrhu rozpočtu v diskusii poslanec Dušan Kmec
ohľadom kapitoly rozpočtu .0412 Aktivačná činnosť, Položka 633010 Pracovné odevy, obuv
navrhol namiesto kúpy novej pracovnej obuvy dať vydenzifikovať použitú obuv a tú následne
opätovne používať. Poslanci OZ sa s týmto návrhom nestotožnili, nakoľko to považujú za
nehygienické a pribudli by náklady v súvislosti so spoločnosťou, ktorá by dezinfekciu
vykonávala. Poslanec Ing. Tomáš Vindt uviedol, že by taktiež nastal problém v zosúlaďovaní
veľkostí použitej obuvy pre nových pracovníkov pre aktivačnú činnosť. Pracovníčka
obecného úradu Mária Vavreková skonštatovala, že náklady, ktoré obec vynaložila na kúpu
pracovných odevov a obuvy v roku 2015 boli obci vrátené formou dotácie Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny Košice. Prednostka obecného úradu poznamenala, že obec obstaráva
pracovné odevy a obuv v zmysle smernice o OOPP.
Na základe pripomienok k návrhu rozpočtu obce Valaliky na roky 2016-2018, ktoré predložil
p. Josef Strýček, bytom Pri studničke 10, 044 13 Valaliky poslanci OZ odporúčajú presunúť
do kapitálových výdavkov do kapitoly .0451 Cestná doprava, Položka 717002 Rekonštrukcia
miestnych komunikácii finančné prostriedky vo výške 19.500,- €.

BOD 8
Poslanci OZ jednohlasne uznesením č. 18/2016 schválili 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 žiadajú
o zapracovanie do rozpočtu obce Valaliky
BOD 9
Poslanci OZ jednohlasne uznesením č. 19/2016 schválili zakúpenie nových plechových
dychových nástrojov v celkovej cene 4.500,-€ pre Dychovú hudbu Valaliky a žiadajú
o zapracovanie do rozpočtu obce Valaliky.
BOD 10
Poslanci OZ jednohlasne uznesením č. 20/2019 schválili 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 žiadajú o zapracovanie do rozpočtu obce Valaliky.
BOD 11
Poslanci OZ jednohlasne uznesením č. 21/2016 schválili žiadosť ZUŠ Valaliky, Kostolná 10,
04413 Valaliky o pridelenie finančných prostriedkov pri príležitosti 40. výročia založenia
ZUŠ Valaliky vo výške 2.000,- € a žiadajú o zapracovanie do rozpočtu obce Valaliky.
BOD 12
Poslanci OZ jednohlasne uznesením č. 22/2016 schválili finančné prostriedky z rozpočtu obce
na nahrávanie CD ženskej speváckej skupiny Paradne nevesty vo výške 1.000,- € a žiadajú
o zapracovanie do rozpočtu obce Valaliky.
BOD 13
Poslanci OZ uznesením č. 33/2016 schválili 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.
Hlasovanie: Za: 9, Proti:0, Zdržal sa:1 – Pavol Weber
BOD 14
Hlavný kontrolór obce predložil poslancom OZ Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce
Valaliky na roky 2016-2018 v ktorom konštatuje že návrh rozpočtu obce Valaliky je v súlade
s platnou legislatívou a odporúča schválenie rozpočtu obce na rok 2016 a zobratia na vedomie
rozpočtov obce na roky 2017 a 2018.
BOD 15
Poslanci OZ jednohlasne uznesením č. 14/2016
a) zobrali na vedomie vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Valaliky na
roky 2016-2018
b) zobrali 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) schválili rozpočet obce na rok 2016 s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v
zápisnici
Pozmeňujúce návrhy k návrhu rozpočtu obce Valaliky na roky 2016-2018:
a) Kapitola .0810 Rekreačné a športové služby
- Položka 642002 Dotácia na činnosť FC - namiesto 18.000,- € znížiť na 5.000,- €
- rozdiel 13.000,- € zapracovať do kapitoly .0451 Cestná doprava, Položka 717002
Rekonštrukcia miestnych komunikácii
b) Kapitola .0950 Základná umelecká škola Valaliky:
- Položka 610 Tarifný plat: 9000,- € odobrať a zapracovať do kapitoly kapitoly .0451 Cestná
doprava, Položka 717002 Rekonštrukcia miestnych komunikácii

- Položka 620 Odvody: 5.000,- € odobrať a zapracovať do kapitoly .0451 Cestná doprava,
Položka 717002 Rekonštrukcia miestnych komunikácii
- vytvoriť položku 637002 na sumu 2.000,- € na oslavu 40. výročia založenia Základnej
umeleckej školy a odobrať sumu 2.000,- € z kapitoly .0451 Cestná doprava, Položka 717002
Rekonštrukcia miestnych komunikácii
c) Vytvorenie novej kapitoly .0810 Kapitálové výdavky, Položka 713004 Prevádzkové
stroje, prístroje a zariadenia v sume 4.500 ,- € na zakúpenie nových plechových dychových
nástrojov pre Dychovú hudbu Valaliky a odobrať sumu 4.500,- €z kapitoly .0451 Cestná
doprava, Položka 717002 Rekonštrukcia miestnych komunikácii
d) Kapitola .0810 Bežné výdavky, navýšenie Položky 637004 Všeobecné služby o 1.000,-€
na nahrávanie CD ženskej speváckej skupiny Paradne nevesty a odobrať sumu 1.000,- € z
kapitoly .0451 Cestná doprava, Položka 717002 Rekonštrukcia miestnych komunikácii
e) Položka 291003 Recyklačný fond
- recyklačný fond sa ruší k 31.12.2016, to znamená, že v roku 2017 a 2018 už nebude obci
poskytnutý príspevok z recyklačného fondu, na základe čoho treba upraviť rozpočet na roky
2017 a 2018
BOD 16
Hlavný kontrolór obce predložil poslancom OZ Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce za rok 2015 s ktorou sa poslanci OZ oboznámili.
Poslanci OZ zobrali na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za
rok 2015 jednohlasne uznesením č. 15/2016.
BOD 17
Poslanci OZ jednohlasne uznesením č. 16/2016 presunuli prerokovanie VZN č. 2/2016
o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Valaliky – Prevádzkový poriadok
pohrebiska na najbližšie zasadnutie OZ.
BOD 18
Poslanci OZ uznesením č. 23/2016 delegovali 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
Hlasovanie: Za: 7, Proti:0, Zdržal sa: 0, Dotknutí:3- Dušan Kmec, Jozef Kľučár, Ing. Vladimír
Hudák
BOD 19
Predseda Stavebnej komisie obce Valaliky Pavol Weber oboznámil prítomných so
stanoviskom Stavebnej komisie obce Valaliky zo dňa 17.02.2016 ohľadom žiadosti Ladislava
Horvátha, bytom Urbárska 23, 044 13 Valaliky o odkúpenie pozemku parcela č. 127/1 v k.ú.
Valaliky –stanovisko nedoporučujúce, nakoľko predmetný pozemok je malý na výstavbu
rodinného domu a podľa územného plánu tam nie je možné postaviť rodinný dom.
BOD 20
Poslanci OZ jednohlasne uznesením č. 24/2016 schválili 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.
BOD 21
Poslanci OZ jednohlasne uznesením č. 25/2016 schválili 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).

BOD 22
Poslanci OZ jednohlasne:
- uznesením č. 26/2016 schválili 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.
- uznesením č. 27/2016 schválili 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.
- uznesením č. 28/2016 schválili 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.
BOD 23
Poslanci jednohlasne uznesením č. 29/2016 neschválili 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 KNC č. 1359/2, druh: zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 1273 o užívanej výmere
1347 m2 za cenu 94,74 € ročne.
BOD 24
Poslanci OZ jednohlasne uznesením č. 31/2016 schválili 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
BOD 25
Poslanci OZ uznesením č. 32/2016 schválili 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.
Hlasovanie: Za: 8, Proti:0, Zdržal sa:2 – Ing. Juliana Arvaiová, Ing. Tomáš Vindt, PhD.
BOD 26
Poslanci OZ jednohlasne uznesením č. 30/2016 schválili 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.
BOD 27
a) starosta obce informoval prítomných:
- o realizácii projektu Rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Valaliky, ktorá sa začne dňa
29.02.2016
- o vodovodných a kanalizačných prípojkach, ktoré by mala VVS, a.s začať realizovať
v marci 2016
- o príprave projektu rekonštrukcie interiéru zdravotného strediska v obci Valaliky
- o návšteve neziskovej organizácie OÁZA-nádej pre nový život pri Kokšov-Bakši, kde spolu
s poslancami Kultúrnej komisie obce Valaliky zaniesli výťažok z KDH plesu v sume 350,- €.
b) poslanci OZ vyjadrili potrebu riešenia problému státia, resp. parkovania automobilov na
chodníkoch pre peších a pre chodcov v obci Valaliky
c) poslanec Jozef Kacvinský upozornil na problém na komunikácii III. triedy – úsek od
odbočky za Barcou smerom na Valaliky, konkrétne na priekopu popri ceste, ktorá je po
dažďoch plná vody a hrozí poškodenie vozovky
d) poslanec Ing. Tomáš Vindt, PhD. predniesol požiadavku od občanov z Buzíc nedávať
spomaľovače na nové vyasfaltované miestne komunikácie

e) poslankyňa Bc. Paulína Kacvinská pozvala prítomných na akciu Valalické maľované
vajíčko, ktorá sa uskutoční dňa 13.03.2016 v kultúrnom dome obce Valaliky
BOD 28
Doplnenie programu rokovania o problematiku ul. Na Balotách:
- poslanec Dušan Kmec preveroval skutočnosť ul. Na Balotách čo sa týka prevzatia do
správy obce. Zároveň poslanec Dušan Kmec konštatoval, že predmetná ulica je šírky 4-5 m
a dôvodne predpokladá, že v budúcnosti tam môžu vznikať problémy so zimnou údržbou
a s odvodnením ulice. V súvislosti s touto problematikou poslanec Dušan Kmec doporučil,
aby obec Valaliky túto ulicu neprevzala do správy.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Tomáš Vindt, PhD.
Ing. Vladimír Hudák
Ing. Štefan Petrík
starosta obce
Zapísala:
Ing. Lenka Buzogová
Vo Valalikoch, 02.03.2016
Prílohy:
- pozvánka
- prezenčná listina
- kontrola plnenia uznesení
- uznesenia
- Dotazy Finančnej komisie zo zasadnutia zo dňa 22.02.2016 a spracované odpovede na
tieto dotazy
- Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Valaliky na roky 2016-2018

Návrh rozpočtu 2016-2018 – dotazy /FK 22.02.2016/
- . 0111 – 642002 – dotácia NO – 100 eur – akej ?
Odpoveď: Slovenský zväz chovateľov Geča, určená na výstavu zvierat, ktorých sa
zúčastňujú
aj chovatelia z Valalík.
- .0320 – 633006 – všeobecný materiál – čo zahŕňa ?
Odpoveď: materiál –ND na opravu čerpadla, žiarovky, tesnenia, batérie,fab vložka, kľúč,
karabíny, plech, kotvy, cement, autobatéria, skrútkovače .
- .0411 – 611, 612001, 614 – tarifný plat, príplatky, odmeny – podstatný nárast na to, že
sa prijal len 1 nový pracovník ?
Odpoveď: do TPP sa prijal 1 nový pracovník p.F.Suchý ako vodič mot.vozidla, a p. Janočko
J.
bol preradený z aktivačných prác na drobnú prevádzkáreň.
- 0411 – 634003 – poistenie MV – prečo zase 1500 Eur, keď poistné na r. 2016 je
499,80 Eur a určite sa nezmení, zbytočné navýšenie o 1000 Eur !!
Odpoveď: je to rozpočtované podľa skutočnosti r.2015 a keď sa rozpočet nenaplní, FP sa
použijú na inú položku rozpočtovým opatrením.
- .0412 – aktivačná činnosť – celkový nárast vo všetkých položkách, prečo ?
Odpoveď: Aktivačná činnosť je v podstatnej miere refundovaná z cudzích zdrojov. Sú to
prostriedky z EU a zo štátneho rozpočtu, v zmysle Zmlúv podpísaných z úradom práce. Na to,
aby sa určilo, aké sú to fin.prostriedky, slúžia kódy zdrojov. Najčastejšie FP z EU na AČ je
Európsky sociálny fond /KZ 11T1/. Keďže dotácia je zložená z FP ESF +zo ŠR ako
spoluúčasť, kód zdroja je 11T2, tzn.že každá dotácia, ktorá príde na AČ sa delí na KZ 11T1FP z EÚ a KZ 11T2-FP zo ŠR/zvyčajne je to 85% a 15%/. V takom isto kóde zdroja musia
byť FP použité vo výdavkoch. Kódy zdrojov musia sedieť v príjmovej časti = výdavková
časť. Navýšenie zdôvodňujem vyšším príjmom za r.2015. Dotácie prichádzajú
oneskorene.tzn.že za 11 – 12/2015 prídu dotácie v januári až februári 2016. Vlastné zdrojeKZ 41 obec používa na preklenutie práve dotácií, ktoré prichádzajú až 2-3 mesiace pozadu.
- .0412 – 633010 – pracovné odevy, obuv – AKÉ ?
Odpoveď: rukavice, monterky a iné, v zmysle Smernice o OOPP
- .0451 - 633006 všeob. materiál – čo zahŕňa ?
Odpoveď: posypová soľ, žiarovky a tabule na zástavky SAD, piesok, dopravné zrkadlo
- .0451 - 637005 špeciálne služby – čo zahŕňajú ?
Odpoveď: PD za NN siete VSD Športová ul. ,PD rozšírenie Športovej ul. a vyjadrenia
a zamerania potrebné na rozšírenie uvedenej ulice.
- .0451 – 637012 – poplatok za NN siete VSD Slnečná ?
Odpovedˇ: rozšírenie Slnečnej ul. – elektrina, poplatok bude obci vrátený.
- .0510 – 633006 – všeob. materiál 17000 Eur – čo zahŕňa ?
Odpoveď: myslené je 0111 – zahŕňa všetok drobný spotrebný materiál
/žiarovky,farby,štetce,klince a iné/, kancelárske potreby /kan.papier,tonery,perá,
ceruzky,zvýrazňovače, šanony, obaly a pod./ hygienické a čistiace potreby.

-

.0510 – 633016 –reprezentačné 4000 Eur – na čo ?

Odpoveď: myslené je 0111 – občerstvenie pre OZ, návštevy, ktoré prídu na obecný úrad ako
aj upomienkové a repre darčeky, knihy pre 1.ročník, tričká pre predškolákov.
- .0510 – 637003 – Bixico , propagácia , kalendáre 1600/2015/ - čo to bolo ?
Odpoveď: myslené 0111 – obec obdržala sponzorský príspevok od fy Bixico na nejakú
propagáciu, ktorú využila na tlač kalendárov na rok 2016.
- .0510 – 637012 – poplatky za ved. Účtov, odvody, cestná daň – čo konkrétne ?
Odpoveď: myslené 0111 – poplatky za vedenie účtov v bankách, cestná daň za Aviu, vratky
dani z nehnuteľnosti, za psa /ak je preplatok/ ,lícenčné poplatky SKD Martin /250,-/, poplatok
za poskytnutý úver/1100,-/, poplatky RTVS, vratky preplatkov za služby nájomníkom za
predchádzajúci rok/plyn, voda, elektrina/.
- .0510 – 637011 – štúdie, expertízy, poplatky – aké?
Odpoveď: myslené 0111 – napr. znalecké posudky
.0510 – 637026 – odmeny poslanci ??
Odpoveď: myslené 0111 – odmeny poslancom a komisiam + odvody . Zvýšený počet
stretnutí poslancov OZ – 12x ročne/ predtým 6x ročne/.
- .0510 –637027 – odmeny na dohody – aké dohody ?
Odpoveď: myslené 0111- vypracovanie štúdie na rek.V.O p.Šoltésová, revízie elektrického
vedenia, has. Prístrojov.
- .0510 – 637023 – kolky 500 Eur – bude stačiť ??
Odpoveď: myslené 0111 – áno, ak nie tak sa rozpočet upraví rozpočtovým opatrením.
- .0620 – 637005, 637011 – čo to zahŕňa ?
Odpoveď: posudok pri predaji parcely pre p.Vavrekovú/Ing.Serbinová/, posudok –plynovod
Rosná ul.
- .0721 – 632001 - energie – úspora z dôvodu zateplenia ?
Odpoveď: áno
- .0810 – 633004 - čo s outdoor prvkami ?
Odpoveď: exteriérové zariadenie- prvky na cvičenie/hrazdy, bradlá/
- .0810 – 636001 – prenájom ľadovej plochy – na čo ?
Odpoveď: pre HC Valaliky na hokejový turnaj o pohár starostu, konaný 1x ročne
- .0810 – 637003 – propagácia reklama dresy – kto ?
Odpoveď: potlač na dresy pre HC Valaliky
- .0820 – 633001, 633004, 633006 – čo to zahŕňa ?
Odpoveď: 633001-napr.záclony, 633004-aparatúra-ozvučenie,633006-kancel.potreby, drobný
materiál napr.na nástenky.
- .0820 – 633010 – Parad. Nevesty – skutočnosť 2015 – 0 eur, rozpočet 2016 – 1800
Eur – veď nebudú opäť kupovať čižmy ?!

Odpoveď: v r.2015 bola schválená dotácia na nákup čižiem pre Parádne nevesty, keďže
dodávateľ nestihol ukončiť práce v r.2015, dotácia nebola vyčerpaná, dotácia sa presúva do
r.2016./fa už došla v sume 1.800,-€.
- .0840 – 633001 – lavice DS - ?
Odpoveď: plánujú sa zakúpiť nové lavice do Domu smútku.
- 9111 – 635004, 633001 – čo zahŕňa ?
Odpoveď: údržba plynových kotlov, inter.vybavenie: do dvoch tried-koberce, skrine na
materiály a hračky pre deti, kancel.stoličky.
- 9121 – ZŠ /1. Stupeň/ - 632001 – energie – prečo pokles o viac ako polovicu ?
-

633009, 633009, 633010, 635006, 637031 – čo všetko to zahŕňa ? pokuty za čo ?

-

9211 – 631001, 633002, 633006, 633009, 633009, 633010, 635006, 637004, 637004,
637027 – čo to zahŕňa ?

Odpoveď: rozpočet ZŠ sa tvorí na základe normatívnych a nenormatívnych transferov zo ŠR
a nevyčerpanej dotácie zo ŠR za min.rok, pričom kódy zdrojov /131-nevyčerp.dotácia
z min.roku, 111-dotácia na príslušný rok a 41-vlastné príjmy/ musia sa rovnať v príjmovej
a vo výdavkovej časti rozpočtu.
- .0960 – vedľajšie služby v školstve – 611 – o aké služby sa jedná ?
Odpoveď: je to oficiálny názov položky – jedná sa o školskú jedáleň/ predtým to bolo
09601/, od r.2014 sa podľa medotických postupov ŠJ rozdelila na 4 triedy: 0960poskytovanie stravy ostatným stravníkom/Ocu,lekári,dôchodcovia/, 09601-poskyt.stravy pre
MŠ, 09602-poskyt.stravy pre žiakov 1.stupňa ZŠ a 09603 – strava pre II.stupeň ZŠ.
- .0960 - odmeny na základe dohôd minulý rok - 3120 ?? prekročenie rozpočtu ?
Odpoveď: v r.2015 sa robila oprava a údržba ŠJ, vymieňala sa podlaha-dlažba. Rozpočet sa
u žiadnej položke neprekročil, nakoľko v priebehu roka sa robí úprava rozpočtu rozpočtovým
opatrením v zmysle zákona o rozpočt.pravidlách. V návrhu rozpočtu na r.2016-2018 je
uvedený 1.schválený rozpočet /podľa pokynov MF SR/ a nie po úpravách. Keby to tak bolo,
bolo by vidieť, že rozpočet nie je prekročený. V r. 2015 sa rozpočet upravoval 12x.
- .0620 – 717001 – Park Slnečná ??64480 ?
Odpoveď: plánuje sa na voľnom priestranstve vybudovať nový park na Slnečnej ul.

VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE VALALIKY NA
ROKY - 2016 – 2018

Obec Valaliky zverejnila podľa § 9 odsek 2 Zákona 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov návrh rozpočtu obce na roky 2016-2018. Obyvatelia obce sa môžu k
návrhu rozpočtu vyjadriť najneskôr do 19.02.2016 písomne na adresu Obecný úrad Valaliky,
Poľná 8, Valaliky, alebo na e-mail: obec@valaliky.sk.
Dňa 17.02.2016 boli obci Valaliky písomne doručené pripomienky k návrhu rozpočtu obce
od p. Josefa Strýčka, bytom Pri studničke 10, Valaliky.
Pripomienka č.

1.

2.

K položke návrhu
rozpočtu
0111
Výkonné
a zákonodarné
orgány obce
611 tarifný plat

612001 príplatky
osobné hodnotenie

Znenie pripomienky

Vyhodnotenie

Prekročenie položky o 4544 €

Oproti plánovanému rozpočtu v roku 2015
v tejto položke vo výške 84 500 € ostala
v skutočnosti za rok 2015 položka
nedočerpaná v sume 4544 €.

Navýšenie
položky
oproti plánu z roku 2015
o + 500 €

V položke je zahrnutý tarifný plat
zamestnancov obce a starostu obce.
Počet zamestnancov obce: 50. Tarifný plat
zamestnancov sa v zmysle zákona č.
553/2003 Z. z. navyšoval od januára r.
2016 o 4%. Plat starostu obce sa
každoročne zo zákona upravuje podľa
priemernej
mzdy
v národnom
hospodrástve.

Prekročenie položky o +
4136 €

Navýšenie rozpočtu bolo realizované
v priebehu
roka
rozpočtovými
opatreniami. V osobnom hodnotení sa
zohľadňuje skutočnosť, že tarifné platy
zamestnancov verejnej správy sú určené
zákonom v závislosti od zaradenia do
pracovného stupňa a pracovnej triedy (tvz.
tabuľkové
platy).
Tarifné
platy
zamestnancov sa v uplynulých rokoch
nezvyšovali. Za uplynulých 5 rokov sa
tarifné platy zvyšovali iba dvakrát, a to
v roku 2010 o 1% a v roku 2015 o 2,5 %.
Neustále pribúdanie nových kompetencií
na obec si vyžaduje, aby obec
zamestnávala kvalifikovaný a odborne
spôsobilý personál.

Navýšenie
položky
oproti plánu z roku 2015
o +5500 €

3.

614 odmeny

Prekročenie položky o
-160 €
Navýšenie
položky
oproti plánu z roku 2015
+500 €

V skutočnosti ide o navýšenie vo výške
1364 €, keďže rozpočet sa v roku 2015
navyšoval o 4136 € a návrh rozpočtu na
rok 2016 je vo výške 18 500 €.
Plán rozpočtu na rok 2015 bol vo výške
5500 €, skutočne sa z neho čerpalo 5340 €.
V rozpočte ostalo nedočerpaných 160 €.
V odmenách sa zohľadňuje skutočnosť, že
obec
organizuje
rôzne
kultúrne,
spoločenské či športové podujatia, ktoré
organizačne zabezpečujú zamestnanci
obce. Ide o podujatia, ktoré sa vo väčšine

prípadov organizujú v dňoch pracovného
voľna a pokoja. Za vykonávanie tejto
práce zamestnávateľ udeľuje odmeny.

4.

0411 Všeobecná
ekonomická
a obchodná
činnosť
(drobná
prevadzkáreň)
611 tarifný plat

Prekročenie položky o
+15285 €
Navýšenie
položky
oproti plánu z roku 2015
o +19000 €.

5.

612001 príplatky,
osobné hodnotenie

Prekročenie položky o
+2600 €
Navýšenie
položky
oproti plánu z roku 2015
o +3000 €

6.

614 odmeny

Prekročenie položky o
+400 €
Navýšenie
položky
oproti plánu z roku 2015
o +400 €

7.

0412
aktivačná
činnosť
611 tarifný plat

8.

0820
Kultúrne
služby – KD +
obecná knižnica
611 tarifný plat

9.

612001 príplatky,

1. Od 1.9.2014 obec prijala do pracovného
pomeru nového zamestnanca – vodiča p.
Františka Suchého, čo sa premietlo do
zvýšenia nákladov na tarifné platy v tejto
položke.
2. Od apríla 2015 bol prijatý do
pracovného pomeru p. Jaroslav Janočko,
ktorý bol dovtedy zamestnaný na obci cez
ÚPSVaR – ukončenie projektu, cez ktorý
bol p. Janočko zamestnaný.
3. V roku 2016 sa zvýšili tarifné platy
zamestnancov vo verejnej správe o 4 %.
V osobnom hodnotení sa zohľadňuje
skutočnosť, že tarifné platy zamestnancov
verejnej správy sú určené zákonom
v závislosti od zaradenia do pracovného
stupňa a pracovnej triedy (tvz. tabuľkové
platy). Tarifné platy zamestnancov sa
v uplynulých rokoch nezvyšovali. Za
uplynulých 5 rokov sa tarifné platy
zvyšovali iba dvakrát, a to v roku 2010
o 1% a v roku 2015 o 2,5 %. Tarifné platy
zamestnancov drobnej prevadzkárne sú na
úrovni minimálnej mzdy.
V odmenách sa zohľadňuje práca naviac,
ktorú
sú
zamestnanci
drobnej
prevadzkárne ochotní urobiť aj po
pracovnom čase, resp. v dňoch pracovného
pokoja (napr. zbery rôznych druhov
odpadov, riešenie havarijných stavov). Za
prácu nadčas nie je čerpané náhradné
voľno.

Prekročenie položky o
+7555 €
Navýšenie
položky
oproti plánu z roku 2015
o +8000 €

V rámci tejto položky sú odmeňovaní
zamestnanci cez rôzne projekty Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny. Náklady
na ich mzdu obci prepláca úrad práce, čo
sa zobrazuje v časti príjmy 312001
(regionálni zamestnanci). Úrad práce
refunduje obci tieto mzdy spätne na
základe vyúčtovania.

Prekročenie
položky
o 1066 €
Navýšenie
položky
oproti plánu z roku 2015
o +2500 €
Prekročenie položky o

V tejto položke sú zahrnuté tarifné platy
dvoch
zamestnancov.
Tarifný
plat
zamestnancov sa v zmysle zákona č.
553/2003 Z. z. navyšoval od januára r.
2016 o 4%.
Plán rozpočtu na rok 2015 bol vo výške

10.

osobné hodnotenie

-468 €

633004
prevádzkové
stroje,
prístroje,
vysávač

Prekročenie položky o
+1370 €

Navýšenie
položky
oproti plánu z roku 2015
o 1500 €

11.

63006 všeobecný
materiál,
hyg.,
čistiace potreby

Prekročenie
pložky
o 6356 €
Navýšenie
položky
oproti plánu z roku 2015
o +7400 €

12.

633010 pracovné
odevy, obuv

Prekročenie položky o
+456 €
Navýšenie
položky
oproti plánu z roku 2015
o +500 €

13.

633016
reprezentačné

Prekročenie položky o
+827 €.

14.

637014
stravovanie

Prekročenie položky o
+111 €.
Navýšenie
položky
oproti plánu z roku 2015
o +300 €

2500 €, skutočne sa z rozpočtu vyčerpalo
2032 €. Ostalo nedočerpaných 468 €.
V roku 2015 boli v rámci tejto položky
zakúpené:
Vysávač: 175 €
Regál do kuchyne: 155,51 €
Ventilátor: 17,99 €
Regále do archívu: 376,80 €
Chladničky do kumbálov kultúrneho
domu: 371,70 € + 371 €
Šatníkové skrine do školskej jedálne:
252,35 €
Multifunkčné zariadenie: 149 €
V priebehu rozpočtového roka sa v rámci
tejto položky budú zakupovať stroje
a prístroje podľa aktuálnej potreby.
V roku 2015 boli z tejto položky hradené
náklady na bežný spotrebný materiál,
čistiace potreby, kancelárske potreby.
Z vyšších položiek, ktoré boli hradené
z tejto položky sú napr. farba na strechu
materskej školy a školskej jedálne 1139 €,
PVC podlaha do rehabilitácie 973 €,
maliarsky náter 600 €, dosky, laty do átria
382 €.
Poskytovanie
osobných
ochranných
pracovných pomôcok upravuje Smernica
na poskytovanie OOPP. Podľa nej sa
poskytujú
pracovné
odevy
a obuv
upratovačkám, údržbárovi, robotníkom,
kosičom trávy, aktivačným zamestnancom,
kuchárkam a pomocným pracovným silám
v kuchyni. Periodicita poskytovania OOPP
je v závislosti od druhu odevu či obuvi 1 –
3x za rok.
Náklady na OOPP pre zamestnancov na
aktivačnú činnosť boli obci refundované
ÚPSVaR vo výške 300 €.
Náklady na zabezpečenie občerstvenia
v rámci
medzinárodného
stretnutia
Košťancov, knihy pre žiakov 1. ročníka
ZŠ, tričká pre predškolákov, upomienkové
a reprezentačné darčeky, občerstvenie pre
návštevy, ktoré prídu na Obecný úrad,
občerstvenie – OZ ...
Náklady na stravné sú stanovené
všeobecne záväzným nariadením obce č.
1/2014 o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu výdavkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Valaliky, ktoré sa stalo účinným
30.8.2014. V rámci tohto VZN sú
stanovené ceny režijných nákladov
a potravín na jednotlivého stravníka ako aj
výška doplatku na stravu pre stravníka.
Školská jedáleň poskytuje svoje služby pre
deti v materskej škole, žiakov základnej
školy, učiteľov, dôchodcov, zamestnancov
obce ako aj pre cudzích stravníkov. Ceny

15.

637026 odmeny
a prísp. – poslanci
OZ

Prekročenie položky o
+3611 €
Navýšenie
položky
oproti plánu z roku 2015
o +3800 €.

16.

637027 odmeny na
dohody

Prekročenie položky o
+1361 €.
Navýšenie
položky
oproti plánu z roku 2015
o +2000 €.

17.

634006 pracovné
odevy, obuv

Prekročenie položky o
+264 €.
Navýšenie
položky
oproti plánu z roku 2015
o +500 €.

18.

635006
údržba
miestnych
komunikácií

Prekročenie položky o
-4832 €.
Navýšenie
položky
oproti plánu z roku 2015
o -4000 €.

potravín ani režijné náklady sa nezvyšovali
od 08/2014. Prekročenie položky vychádza
z vyššieho počtu stravníkov.
Poslanci OZ ako aj členovia komisií pri
OZ sú odmeňovaní na základe Zásad
odmeňovania
poslancov
Obecného
zastupiteľstva, ktoré boli schválené v roku
2010. V týchto zásadách je stanovená
odmena za každé zasadnutie OZ/komisie.
Prekročenie položky vyplýva z väčšieho
počtu zasadnutí Obecného zastupiteľstva
ako aj zo zasadnutí komisií. Z tejto
položky je uhrádzaná aj odmena pre
zástupcu starostu obce, a to na základe
počtu hodín, ktoré odpracuje pre obec. V
roku 2015 zástupca starostu obce
koordinoval spoluprácu obce a dodávateľa
stavby kanalizácie a vodovodu.
V rámci tejto položky sú hradené odmeny
na dohody napríklad pre kosičov trávy,
náklady na revízie, náklady na spracovanie
svetelno-technickej štúdie v rámci projektu
rekonštrukcie
verejného
osvetlenia...
Niektoré z týchto nákladov nie je možné
vopred predpokladať, vznikajú v priebehu
roka.
Z tejto položky sú hradené náklady na
OOPP
pre
zamestnancov
drobnej
prevadzkárne.
Prekročenie
nákladov
vyplynulo napr. aj z toho, že na drobnú
prevadzkáreň boli prijatí noví zamestnanci
p. František Suchý a p. Jaroslav Janočko.
V roku 2015 sa zrekonštruovali takmer
všetky miestne komunikácie, pričom
celkové výdavky predstavovali výšku
288 737 € (kapitálový výdavok). V roku
2016 je naplánovaná rekonštrukcia tých
miestnych komunikácií, ktoré neboli
zrekonštruované v roku 2015.

Dňa 19.02.2016 boli obci Valaliky e-mailovou poštou doručené pripomienky k návrhu
rozpočtu obce od p. Ing. Tomáša Vindta, Phd., bytom Na Ortášoch 9, Valaliky.
Pripomienka č.
1

K
položke
návrhu
rozpočtu
291003
recyklačný
fond
637004
odvoz,

zber,

Znenie pripomienky

Vyhodnotenie

Zrušenie
recyklačného
fondu k 31.12.2016

V roku 2016 bude obci poskytnutý
príspevok
z recyklačného
fondu
za
vytriedené komodity z komunálneho odpadu
v množstve 141,02 t. Výška príspevku je
35€/t.
V roku 2017 a 2018 už obci nebude

likvidácia sep.
zberu z RF

Vo Valalikoch, dňa 22.02.2016
Spracovala: Jana Pelegrin

poskytnutý príspevok z RF, na základe toho
je možné urobiť úpravu rozpočtu.

