Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Valaliky zo dňa 23.09.2015
Uznesenie č. 63/2015
OZ volí členov návrhovej a mandátovej komisie: Helena Jakabová, Jozef Kľučár
Uznesenie č. 64/2015
OZ schvaľuje program zasadnutia.
Uznesenie č. 65/2015
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 30.06.2015.
Uznesenie č. 66/20015
OZ Valaliky berie na vedomie stanovisko Finančnej komisie obce Valaliky zo dňa 21.09.2015
ohľadom:
a) monitorovacej správy o plnení rozpočtu a programov k 30.06.2015
b) Výročnej správy obce Valaliky za rok 2014
Uznesenie č. 67/2015
OZ Valaliky berie na vedomie Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu a programov
k 30.06.2015.
Uznesenie č. 68/2015
OZ Valaliky berie na vedomie Výročnú správu obce Valaliky za rok 2014.
Uznesenie č. 69/2015
OZ Valaliky schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 10/2015 –
03/2016
Uznesenie č. 70/2015
OZ Valaliky určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.9.2015:
a) plat hlavného kontrolóra obce vo výške stanovenej výpočtom podľa § 18c ods. 1až 4
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
b) mesačnú odmenu podľa § 18c ods. 5 a 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 10 % určeného platu
Uznesenie č. 71/2015
OZ Valaliky berie na vedomie stanovisko Kultúrno-sociálnej komisie zo dňa 09.09.2015
ohľadom:
a) návrhu VZN č. 5/2015 o zmene a doplnení VZN č. 1/2008 prevádzkový poriadok
verejných detských ihrísk
b) návrhu VZN č. 6/2015, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaliky
Uznesenie č. 72/2015
OZ Valaliky schvaľuje VZN č. 4/2015 o zrušení VZN č. 7/2013 o podmienkach chovu
a držania hospodárskych zvierat na území obce
Uznesenie č. 73/2015
OZ Valaliky schvaľuje VZN č. 5/2015 o zmene a doplnení VZN č. 1/2008 prevádzkový
poriadok verejných detských ihrísk

Uznesenie č. 74/2015
OZ Valaliky schvaľuje VZN č. 6/2015, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaliky s pozmeňujúcimi pripomienkami.
Uznesenie č. 75/2015
OZ Valaliky berie na vedomie stanovisko Stavebnej komisie obce Valaliky zo dňa 19.08.2015
ohľadom:
-žiadosti o zriadenie miestnej komunikácie na súkromnom pozemku- Martin Hudy, Kostolná
25/67, Valaliky.
Uznesenie č. 76/2015
OZ Valaliky schvaľuje návrh na odpis nevymožiteľný pohľadávok za sociálne pôžičky vo
výške 514,91 €.
Uznesenie č. 77/2015
OZ ruší uznesenie č. 45/2015 zo dňa 03.06.2015.
Uznesenie č. 78/2015
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 pozemok parcela
KNC č. 1373/2, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2, ktorý vznikol odčlenením
od parcely KNC č. 1400, druh: zastavané plochy a nádvoria zapísaná na LV č. 2217 vo
vlastníctve obce Valaliky ako diel 2 o výmere 6 m2 a od parcely KNE č. 76, druh: zastavané
plochy a nádvoria zapísaná na LV č. 2217 vo vlastníctve obce Valaliky ako diel 1 o výmere 25
m2 v k. ú. Valaliky Jozefovi Vavrekovi a manželke Márii, obaja bytom Nábrežná 20, 044 13
Valaliky z dôvodu, že tieto pozemky dlhodobo užívajú a súvisle nadväzujú na pozemok
parcela KNC č. 907/2 vo vlastníctve manželky. Z dielov 1 a 2 vznikla novovytvorená parcela
KNC č. 1373/2 k.ú. Valaliky, a to na základe GP č. 62/2015 zo dňa 06.07.2015, ktorý
vypracovala GEODETická kancelária, Marek Albert, Klimkovičová 22, Košice a úradne
overený Okresným úradom Košice-okolie, katastrálny odbor pod číslom 840/2015 dňa
14.07.2015.
Uznesenie č. 79/2015
OZ schvaľuje predaj pozemku parcela KNC č. 1373/2, druh: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 31 m2, ktorý vznikol odčlenením od parcely KNC č. 1400, druh: zastavané plochy a
nádvoria zapísaná na LV č. 2217 vo vlastníctve obce Valaliky ako diel 2 o výmere 6 m2 a od
parcely KNE č. 76, druh: zastavané plochy a nádvoria zapísaná na LV č. 2217 vo vlastníctve
obce Valaliky ako diel 1 o výmere 25 m2 v k. ú. Valaliky Jozefovi Vavrekovi a manželke
Márii, obaja bytom Nábrežná 20, 044 13 Valaliky za kúpnu cenu 820,- € stanovenú
znaleckým posudkom č. 51/2015, ktorý vypracovala Ing. Beáta Serbinová.
Z dielov 1 a 2 vznikla novovytvorená parcela KNC č. 1373/2 k.ú. Valaliky, a to na základe GP
č. 62/2015 zo dňa 06.07.2015, ktorý vypracovala GEODETická kancelária, Marek Albert,
Klimkovičová 22, Košice a úradne overený Okresným úradom Košice-okolie, katastrálny
odbor pod číslom 840/2015 dňa 14.07.2015. Žiadatelia sú povinní uhradiť náklady súvisiace s
vypracovaním znaleckého posudku vo výške 142,61 € ako aj správny poplatok súvisiaci
s predložením návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

Uznesenie č. 80/2015
OZ schvaľuje:
a) kúpu pozemku v obci Valaliky, k. ú. Valaliky, zapísaného na liste vlastníctva č. 1746 ako parc.
KN-C č. 1247/117 druh pozemku záhrady o výmere 420 m2 od vlastníkov Božena Gašková,
Gabriel Gaško a Martina Gaško, všetci traja bytom Raketová 1, Košice
b) kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/112 na spoločnej ceste, kat. územie Valaliky ako parc. KN-C č.
1179/2 druh pozemku záhrady o výmere 1959 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 1649 od vlastníkov
Božena Gašková a Gabriel Gaško, obaja bytom Raketová 1, Košice
za cenu 5.000,- €.
Uznesenie č. 81/2015
OZ schvaľuje ukončenie Nájomnej zmluvy č. 5/2008 zo dňa 02.10.2008 a Nájomnej zmluvy č. 2/2010
zo dňa 12.7.2010 s nájomcom Pekáreň Valaliky, s.r.o. Hlavná 37, Valaliky dohodou ku dňu
06.08.2015. Dohoda o skončení nájomných vzťahov bude uzatvorená so správcom spoločnosti
Pekáreň Valaliky, s.r.o. JUDr. Jozefom Vaškom.

