Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Valaliky zo dňa 03.06.2015
Uznesenie č. 37/2015
OZ volí členov návrhovej a mandátovej komisie: Ing. Juliana Arvaiová, Jozef Kacvinský
Uznesenie č. 38/2015
OZ schvaľuje program zasadnutia.
Uznesenie č. 39/2015
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 22.04.2015.
Uznesenie č. 40/2015
OZ berie na vedomie stanovisko kultúrno-sociálnej komisie zo dňa 01.06.2015 k návrhom
VZN č. 2/2015 a VZN č. 3/2015.
Uznesenie č. 41/2015
OZ schvaľuje VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach na území obce Valaliky a jeho prílohu č. 1 Trhový poriadok trhových miest
zriadených v obci Valaliky.
Uznesenie č. 42/2015
OZ schvaľuje VZN č. 3/2015 o zmene a doplnení VZN č. 4/2012 o označovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev a číslovaní stavieb.
Uznesenie č. 43/2015
OZ berie na vedomie stanovisko stavebnej komisie zo dňa 06.05.2015 ohľadom:
a) žiadosti Jána Arvaia bytom Lomená 41, 044 13 Valaliky zo dňa 03.02.2015 o odkúpenie
časti pozemku parcela KN-C č. 1102, k.ú Valaliky o výmere 60 m2
b) žiadosti Márie Vavrekovej bytom Nábrežná 20, 044 13 Valaliky zo dňa 24.03.2015
o odkúpenie časti parciel KN-C č. 1373 o výmere 24 m2 a parcely KN-C č. 1400 o výmere 7
m2 , k.ú. Valaliky
c) ďalšieho využitia nebytových priestorov na Kostolnej ulici č. 19, 044 13 Valaliky – bývalá
prevádzka zmiešaný tovar
Uznesenie č. 44/2015
OZ neschvaľuje žiadosť Jána Arvaia, bytom Lomená 41, 044 13 Valaliky o odkúpenie časti
pozemku o výmere 60 m2 na parcele KN-C č. 1102 zapísanej na LV č. 1273, k.ú. Valaliky.
Uznesenie č. 45/2015
OZ v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov schvaľuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa časti pozemkov
parcela KN-C č. 1373 o výmere 24 m2 a parcela KN-C č. 1400 o výmere 7 m2 vo vlastníctve
Obce Valaliky v k.ú. Valaliky Márii Vavrekovej bytom Nábrežná 20, 044 13 Valaliky
z dôvodu, že tieto pozemky dlhodobo užíva a súvisle nadväzujú na pozemok parcela KN-C č.
907/2 vo vlastníctve žiadateľky.
Uznesenie č. 46/2015
OZ volí za členov finančnej komisie pri OZ Valaliky:
- Ing. Monika Onoferová
- Dušan Kmec
- Ing. Ondrej Tóth

Uznesenie č. 47/2015
OZ schvaľuje uzatvorenie Dodatku ku Kúpnej zmluve zo dňa 20.04.2015 na
pozemku parcela KN-C č. 1302/173, k.ú. Valaliky (Poľná ulica). Dodatkom sa
formálne nedostatky kúpnej zmluvy.
Uznesenie č. 48/2015
OZ schvaľuje uzatvorenie Dodatku ku Kúpnej zmluve zo dňa 17.04.2015 na
pozemku parcela KN-C č. 1302/174, k.ú. Valaliky (Poľná ulica). Dodatkom sa
formálne nedostatky kúpnej zmluvy.
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